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Týden od 13. do 19. lednaLekce 3

Ježíšovo poselství 
sedmi sbor m
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 prostřednictví Jana poselství svému lidu v sedmi sborech. Přes-
tože se tato poselství týkají sborů v Malé Asii v prvním století, prorocky prostřednictvím 
symbolů poukazují na stav církve v celém průběhu dějin.

Pozorné porovnání poselství sedmi sborům ukazuje, že všechna mají stejnou strukturu. 
Každé začíná označením sboru, kterému je poselství určeno. Druhá část začíná slovním 
spojením „Toto praví…“, ve kterém se Ježíš představuje. Používá přitom symboly, které na-
jdeme v první kapitole. Ježíšovo představení se je pro každý sbor jedinečné a koresponduje 
s potřebami jednotlivých společenství. Ježíš takto poukazuje na svou schopnost pomoci 
jim právě v jejich problémech a potížích. V další části Ježíš hodnotí situaci v daném sboru 
a pak dává radu, jak se společenství věřících může dostat ze svých problémů. Každé posel-
ství nakonec končí zaslíbením vítězství a výzvou k naslouchání poselství, které sborům 
říká Duch svatý.

Jak jsme již viděli v minulé lekci při našem pohledu na dopis prvnímu sboru v Efezu – a jak 
uvidíme tento týden při studiu poselství zbylým šesti sborům – uvědomíme si, že Ježíš nabízí 
naději a odpovědi na problémy, které jednotlivé sbory trápí. Pokud Ježíš dokázal přinést na-
ději tehdy, zcela určitě ji může přinést i nám dnes.

 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:- Kristovo poselství do Smyrny a Pergamu- Kristovo poselství do Thyatir- Kristovo poselství do sboru v Sardách- Kristovo poselství do Filadelfie- Poselství křesťanům v Laodijeji- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Lístek s poznámkou
Týden ve zkratce:- Kristovo poselství do Smyrny a Pergamu- Kristovo poselství do Thyatir- Kristovo poselství do sboru v Sardách- Kristovo poselství do Filadelfie- Poselství křesťanům v Laodijeji- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění



| 19  

Lekce 3 | Ježíšovo poselství sedmi sbor m Ne | 13. ledna

KRISTOVO POSELSTVÍ DO SMYRNY A PERGAMU
Neboj se toho, co máš vytrp t. Hle, ábel má n které z vás uvrhnout do v zení, abyste prošli zkouš-
kou, a budete mít soužení po deset dní. Bu  v rný až na smrt, a dám ti vít zný v nec života. (Zj 2,10)
Proto se obra ! Ne-li, brzo k tob  p ijdu a budu s nimi bojovat me em svých úst. (Zj 2,16)

Osobní studium
Smyrna byla nádherným a bohatým měs-
tem, ale také centrem nařízeného uctívání 
císaře. Odmítnutí podřídit se požadavkům 
příkazu poklonit se vládci říše jako božské 
bytosti mohlo vést nejen ke ztrátě občan-
ských práv, ale také k pronásledování a mu-
čednické smrti.

Přečti si text Zj 2,8–11. Jakým způsobem 
se Ježíš představuje sboru ve Smyrně? Jak 
to souvisí se situací věřících v tomto sboru? 
Jaké varování v souvislosti s budoucností 
Ježíš vyslovuje na adresu sboru ve Smyrně?

Poselství sboru ve Smyrně můžeme pro-
rocky aplikovat na církev v poapoštolském 
období, kdy byli křesťané vystaveni kruté-
mu pronásledování ze strany Římské říše. 
Symbolických „deset dní“ zmíněných ve ver-
ši Zj 2,10 ukazuje pravděpodobně na deseti-
leté pronásledování na sklonku vlády císaře 
Diokleciána od roku 303. Toto pronásledová-
ní trvalo až do roku 313, kdy císař Konstan-
tin I. (Veliký) vydal Milánský edikt, kterým 
zrovnoprávnil křesťanství s ostatními ná-
boženstvími, a tak zajistil křesťanům nábo-
ženskou svobodu.

Město Pergamon bylo centrem různých 
pohanských kultů, včetně kultu Asklépia, 
řeckého boha lékařství a uzdravení. Často 
byl nazýván také „zachránce“ a jeho sym-
bolem byla hůl s hadem. V Pergamu se na-

cházela jeho svatyně Asklépion. Přicházeli 
sem lidé z celé Římské říše, aby zde hledali 
uzdravení. Podobně jako ve Smyrně, i zde 
bylo povinné uctívat císaře jako boha. To je 
zřejmě i smysl narážky v textu, že křesťané 
v Pergamu žijí ve městě, „kde je trůn sata-
nův“.

Přečti si text Zj 2,12–15. Jak se Ježíš před-
stavuje sboru v Pergamu? Jak se vyjadřuje 
k duchovní situaci v tomto sboru?

 Křesťané v Pergamu byli vystaveni 
různým pokušením, která vycházela jak 
zevnitř církve, tak i z okolního světa. Přes-
tože většina z nich zůstávala věrná, někte-
ří – známí jako „Nikolaité“ – obhajovali kom-
promisy s pohanstvím, díky kterým chtěli 
předejít pronásledování. Podobně jako Ba-
laám, který odpadl od víry a sváděl Izraelce 
k hříchu vůči Bohu na cestě do zaslíbené 
země (Nu 31,16), i tito věřící považovali za po-
hodlné, či dokonce výhodné udělat ústupky 
ve své víře. A přestože koncil v Jeruzalémě 
odmítl „obětované modlám“ a „smilstvo“ 
(Sk 15,29), Balaámovo učení vedlo členy círk-
ve k odmítnutí tohoto rozhodnutí. Jediná 
rada, kterou Ježíš nabídl sboru v Pergamu 
zněla: „Obrať se!“ (Zj 2,16).

Sbor v Pergamu je prorockým obrazem 
církve v období přibližně v letech 313 až 538. 
I když někteří členové církve zůstávali věrní, 
docházelo k rychlému duchovnímu úpadku 
a celkovému odpadnutí.

Jak rozumíš Ježíšovým slov m „nezap el jsi víru ve mne“ (Zj 2,13; 14,12)? Co všechno je t e-
ba, abys ty sám dokázal odolat a nesklouzl k tomu, že „zap eš víru“? Jak m že být lov k 
„v rný až do smrti“ (Zj 2,10)?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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.“

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma.

-jcHB
Zvýraznění
Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“
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KRISTOVO POSELSTVÍ DO THYATIR
19Vím o tvých skutcích, lásce a ví e, služb  a vytrvalosti; vím, že tvých skutk  je ím dál více. 20Ale 
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 2,19–22) 

Osobní studium
V porovnání s ostatními městy zmíněnými 
ve Zjevení nebyly Thyatiry ve starověku 
nijak politicky nebo kulturní významné. 
Dokonce ani o církvi v Thyatirech nevíme 
nic určitého. Když chtěl někdo v Římské 
říši obchodovat nebo podnikat, musel pa-
třit do nějakého cechu nebo obchodního 
spolku. O Thyatirech víme, že se toto pra-
vidlo používalo velmi přísně. Členové ce-
chů se museli účastnit pravidelných svátků 
a chrámových obřadů, které často zahrno-
valy nemravné aktivity. Když se někdo od-
mítl těmto pravidlům podřídit, čekalo ho 
vyloučení z obchodního spolku a hrozily 
mu ekonomické postihy. Pro křesťany to 
znamenalo, že si museli vybrat: buď udělají 
kompromis a podřídí se, nebo budou pro 
svou víru v evangelium vyloučeni z cechu, 
a tak přijdou o svůj zdroj obživy.

Přečti si text Zj 2 ,18–29. Jak se Ježíš 
v těchto verších představuje svému lidu (viz 
také Da 10,6)? Za které přednosti chválí Kris-

tus věřící v Thyatirech? Jakým problémům 
tito věřící čelí a za co je Ježíš kárá?

Podobně jako křesťané v Pergamu, i věřící 
v Thyatirech byli vystaveni tlaku dělat kom-
promisy. Jméno „Jezábel“ odkazuje na man-
želku krále Achaba, který přivedl Izraelce 
k odpadnutí (1Kr 16,30–33). Ježíš vykresluje 
Jezábel jako duchovní nevěstku (Zj 2,20). Ti, 
co zradili pravdu a přisvojili si „nečisté“ po-
hanské myšlenky a praktiky, se spolu s ní 
dopouštěli duchovního smilstva.

Sbor v Thyatirech symbolizuje situaci 
křesťanství ve středověku (538–1565). Nebez-
pečí nepřicházelo zvenčí, ale zevnitř. Důraz 
na tradici postupně zcela vytlačil Bibli, kněží 
a ostatky svatých nahradili Kristovo kněž-
ství a skutky se považovaly za prostředek 
záchrany. Ti, co odmítali zvrhlé a zkažené 
vlivy, byli pronásledováni, a dokonce zabíjeni. 
Několik století nacházela pravá církev své 
útočiště na pustých místech (Zj 12,6.13.14). 
Ježíš však zároveň chválí sbor v Thyatirech 
za víru a lásku, skutky a službu. Poukazuje to 
na reformaci a začátek návratu k Bibli.

Uvažuj o následujících slovech: „Jenom se pevn  držte toho, co máte, dokud nep ijdu“ 
(Zj 2,25). Co pro tebe znamenají tato slova – osobn  i ve vztahu k celé církvi? Jakého Ježí-
šova daru se máme v této souvislosti držet?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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
30Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním.31Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala, krále Sidóňanů, a chodil sloužit Baalovi a klaněl se mu.32Postavil Baalovi oltář v Baalově domě, který vystavěl v Samaří.33Achab také udělal posvátný kůl. Tím, čeho se dopouštěl, urážel Hospodina, Boha Izraele, víc než všichni izraelští králové, kteří byli před ním.

-jcHB
Zvýraznění
Tělo 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.
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Lekce 3 | Ježíšovo poselství sedmi sbor m Út |  15. ledna

KRISTOVO POSELSTVÍ DO SBORU V SARDÁCH
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 3,3.4)

Osobní studium
Sardy měly velkolepou historii. Ale v době 
Římské říše mělo už město své nejvýznam-
nější dny dávno za sebou. A přestože Sardy 
byly stále bohaté, jejich sláva vycházela spíše 
z minulosti než ze současné reality. Starověké 
město bylo vybudováno na strmém pahorku 
a bylo téměř nedobytné. A protože obyvatelé 
se cítili bezpečně, městské hradby byly jen 
nedbale hlídány.

Přečti si text Zj 3,1–6 spolu s verši Mt 24,42–44 
a 1Te 5,1–8. Jakou výzvu dává Ježíš křesťanům 
v Sardách, aby se napravila jejich duchovní 
situace? Jak Ježíšovo varování, aby „bděli“, 
souvisí s historií města?

 Přestože Ježíš s potěšením konstatuje, že 
v Sardách má pár věrných, většinu věřících 
pokládá za duchovně „mrtvé“. Sbor v Sardách 
sice neobviňuje ze žádného otevřeného hříchu 
nebo odpadnutí (na rozdíl od věřících v Per-

gamu a Thyatirech), ale jejich problémem je 
duchovní lhostejnost.

Poselství sboru v Sardách prorocky rezo-
nuje s duchovní situací protestantů v porefor-
mačním období, které spadá přibližně do let 
1565 až 1740. Církev se v tomto čase postupně 
propadla do mrtvého formalizmu a stavu du-
chovního sebeuspokojení. Pod vlivem rostou-
cího racionalizmu a sekularizmu křesťanství 
stále více ztrácelo ze zřetele zachraňující mi-
lost evangelia a odevzdání se Kristu. Stále 
více místa se věnovalo věrouce a strohým 
filozofickým argumentům. Ačkoli se církev 
v tomto období jevila jako živá a aktivní, byla 
ve skutečnosti duchovně mrtvá.

Poselství se týká všech generací křesťanů. 
Křesťané velmi rádi hovoří o své věrnosti Kris-
tu v minulosti. Naneštěstí však často nemají co 
říci o své současné zkušenosti s Kristem. Jejich 
náboženství je formální, nedotýká se jejich srd-
ce a chybí jim skutečné odevzdání se Kristu.

Vždy je t eba pamatovat na to, že spasení dostáváme pouze prost ednictvím víry v Krista. 
Ve Zj 3,2 se píše: „Nebo  shledávám, že tvým skutk m mnoho chybí p ed Bohem.“ Jak to-
muto textu rozumíš? Jak mohou naše skutky p ed Bohem „obstát“? (Viz také Mt 5,44–48.)

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-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.“

-jcHB
Zvýraznění
42Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.43Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

-jcHB
Zvýraznění
1Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.2Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.3Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.4Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.5Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.6Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.7Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci.8My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu.

-jcHB
Zvýraznění
44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,45abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.46Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?47A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?48Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
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KRISTOVO POSELSTVÍ DO FILADELFIE
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 3,7–9)

Osobní studium
Šestým sborem, kter ý Ježíš Janov ým 
prostřednictvím oslovil, bylo společenství 
věřících ve Filadelfii (význam tohoto jmé-
na je „bratrská láska“). Město se nacházelo 
na důležité obchodní cestě a sloužilo jako 
vstupní brána k velké a úrodné rovině. Vy-
kopávky naznačují, že šlo o centrum, do ně-
hož lidé přicházeli za uzdravením. Město 
sužovala poměrně častá zemětřesení, proto 
se jeho obyvatelé stěhovali na venkov a obý-
vali skromné příbytky.

Jak se podle úvodních veršů Ježíš před-
stavuje sboru ve Filadelfii? Jak tato charak-
teristika souvisí se situací ve sboru? Jak ro-
zumíš Ježíšovu výroku „máš nepatrnou moc“ 
(Zj 3,8)? Co to říká o stavu tohoto sboru?

Poselství tomuto sboru se prorocky 
překrývá s velkým oživením mezi protes-
tanty během prvního a druhého velkého 
probuzení, která se odehrála ve Velké Bri-
tánii a v Americe přibližně v letech 1740 
až 1844. Díky světlu, které dostali, chtěli 
v té době věřící zachovávat „mé [Kristovo] 
slovo“ (Zj 3,8). Stále větší důraz byl kladen 
na čistotu života a na zachovávání Božích 

přikázání. V dopise se zmiňuje i Boží chrám 
(Zj 3,12; viz také Zj 4,1.2), „otevřené dveře“ 
velmi pravděpodobně naznačují vstup 
do nebeské svatyně. Jedny dveře se zavírají, 
aby se mohly další otevřít. To poukazuje 
na změnu, která se odehrála v Kristově ve-
lekněžské službě v roce 1844.

Přečti si text Zj 3,10–13. Na základě čeho 
poznáváme, že se čas krátí a Kristův návrat 
je stále blíž? Jaký význam má skutečnost, že 
Bůh chce na své věrné napsat své jméno (viz 
také 2Tm 2,19)? Pokud jméno představuje 
charakter osoby, co pak text Ex 34,6 říká 
o těch, kteří nesou Boží jméno?

Velké probuzení se konalo v církvích a de-
nominacích na obou stranách Atlantiku. 
V letech, která předcházela roku 1844, se po-
selství o Kristově brzkém příchodu hlásalo 
na mnoha místech země. Zaslíbení, že Bůh 
označí svým jménem ty, kteří zvítězili, na-
značuje, že Boží charakter se bude zrcadlit 
v jeho lidu. Tak, jako je důležité poselství 
o brzkém Kristově příchodu, má velký vý-
znam i zaslíbení o tom, že Kristus svůj lid 
na tuto úžasnou událost připraví. Odpouští 
jim jejich hříchy a vpisuje jim do srdce svůj 
zákon (Fp 1,6; Žd 10,16).

Co pro tebe znamená nad je na brzký Krist v p íchod? Jak t  m že posílit Kristovo zaslí-
bení, že v nás dokon í dílo, které za al?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Kdo 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.

-jcHB
Zvýraznění
1Potom jsem měl vidění: Hle, dveře do nebe otevřené, a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl: „Pojď sem, a ukážu ti, co se má stát potom.“2Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha: A hle, trůn v nebi a na tom trůnu někdo

-jcHB
Zvýraznění
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.“

-jcHB
Zvýraznění
Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný

-jcHB
Zvýraznění
Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho‘ a ‚ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně‘.

-jcHB
Zvýraznění
a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.

-jcHB
Zvýraznění
Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli
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POSELSTVÍ K ES AN M V LAODIKEJI
15Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! 16Ale že jsi vlaž-
ný, 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 3,15–18)

Osobní studium
Poslední sbor, kterému Ježíš adresuje prostřed-
nictvím Jana své poselství, se nacházel v Lao-
dikeji. Šlo o velmi bohaté město ležící na důležité 
obchodní cestě. Laodikea byla známá zpraco-
váním vlny, velkými obchodními transakcemi 
a lékařskou školou, která byla proslavená léčbou 
očních nemocí hojivou mastí. Díky prosperitě 
byli obyvatelé města naplněni hrdostí a pocitem 
soběstačnosti. V roce 60 po Kristu město postih-
lo silné zemětřesení, které ho téměř úplně zničilo. 
Obyvatelé však odmítli pomoc od Říma. Prohlá-
sili, že mají vše potřebné, aby si poradili sami. 
Ve městě byl nedostatek vody, proto ji přiváděli 
do města pomocí soustavy akvaduktů. Jelikož 
zdroj vody se nacházel poměrně daleko od Lao-
dikeje, voda přicházela do města vlažná.

Přečti si text Zj 3,14–17. Jak se Ježíš představu-
je sboru v Laodikeji? Porovnej tyto verše s tex-
tem Oz 12,9. Jak se pocit soběstačnosti, kterým 
vynikala Laodikea, projevoval v životě křesťanů 
v tomto městě?

Ježíš nenapomíná věřící v Laodikeji pro nějaký 
vážný hřích ani pro nesprávné učení nebo od-
padnutí od víry. Zdá se, že jejich problém spočíval 
v sebeuspokojení, které vedlo k duchovní lhostej-
nosti. Jako voda, která přitékala do města, nebyli 
ani studení, ani horcí – byli vlažní. Tvrdili o sobě, 
že jsou bohatí a nic nepotřebují, přesto však byli 
chudí, nazí a slepí vůči svému duchovnímu stavu.

Sbor v Laodikeji je symbolem duchovního 
stavu Boží církve na konci dějin – jak naznačují 
odvolávky na poslední události ve Zjevení. Jed-
nu z takových odvolávek můžeme najít v Ježí-
šově varování ve Zj 16,15, které odkazuje na „bílý 
šat“ Kristovy spravedlnosti, jenž duchovně nahá 
Laodikea potřebuje (Zj 3,18). Výzva chránit si 
oděv a nechodit duchovně nahý se nachází 
uprostřed popisu duchovního zápasu Harmage-
donu. Načasování Ježíšova varování se může 
zdát zprvu zvláštní, protože v době poslední-
ho zápasu již není možné toto roucho získat, 
vždyť čas zkoušky už pro každého skončil. Vý-
zva chránit si oděv se však objevuje v souvislosti 
se šestou ranou a s Harmagedonem, protože 
Ježíš chce Laodikeji připomenout, aby se již nyní 
připravila na blížící se konflikt – dokud nebude 
opravdu pozdě. Proto je text Zj 16,15 varováním 
Laodikejským, že pokud neposlechnou Ježí-
šovy výzvy a rozhodnou se raději zůstat nazí 
(Zj 3,17.18), budou při jeho příchodu zatraceni 
a zahanbeni (1J 2,28–3,3). 

Ježíš ujistil Laodikejské o své lásce a vyzývá 
je k pokání (Zj 3,19). Svou výzvu končí tím, že se 
jim představuje jako milý z Písně Šalomounovy 
(Pís 5,2–6), který stojí u dveří, klepe a prosí, aby 
ho pustili dovnitř (Zj 3,20). Každý, kdo otevírá 
dveře a nechává Ježíše vejít, dostává zaslíbe-
ní, že prožije se Spasitelem vztah plný důvěry 
a lásky – a nakonec s ním bude kralovat na jeho 
trůnu (Zj 20,4).

P e ti si text Zj 3,18–22. Jaké rady dává Ježíš v ícím v Laodikeji? Symbolem eho je zlato, 
bílý šat a mast na o i (1Pt 1,7; Iz 61,10 a Ef 1,17.18)? V em jsou tyto rady d ležité pro nás, 
kte í žijeme v dob  záv re ných událostí p ed Ježíšovým p íchodem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“

-jcHB
Zvýraznění
2Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami.3Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu, jeho ovoce mi sládne na rtech.4On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska.5Občerstvěte mě koláči hrozinkovými, osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocna láskou.6Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá.

-jcHB
Zvýraznění
19Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.

-jcHB
Zvýraznění
14Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího:

-jcHB
Zvýraznění
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.“

-jcHB
Zvýraznění
aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.

-jcHB
Zvýraznění
Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.

-jcHB
Zvýraznění
17Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali18a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu

-jcHB
Zvýraznění
28Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu.29Víte-li, že on je spravedlivý, pochopte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen.

-jcHB
Zvýraznění
1Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.2Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.3Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.
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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 společenstvím v Malé Asii ukazuje pokles duchovního stavu v sedmi 
sborech. Církev v Efezu byla věrná, přestože už přišla o svou první lásku. Věřící v Smyrně byli z vět-
ší části věrní. Společenství v Pergamu a v Thyatirech dělala stále větší kompromisy, až se nakonec 
většina věřících zcela odvrátila od čistého učení apoštolů. Situace v Sardách byla vážná, protože 
většina členů nenásledovala evangelium. Filadelfie představuje vytrvalé a věrné křesťany. Sbor 
v Laodikeji byl v takovém stavu, že na jeho adresu nezaznívá žádná pozitivní zmínka.

V závěru každého poselství dává Ježíš zaslíbení všem, kteří se drží jeho rad. Můžeme si však 
všimnout, že ačkoliv jednotlivé sbory prožívají stále větší duchovní úpadek, Ježíšova zaslíbení 
úměrně tomu rostou. Sbor v Efezu dostává jen jedno zaslíbení. Další sbory dostávají postupně 
stále více zaslíbení. Církev v Laodikeji sice nakonec dostává jen jedno zaslíbení, ale můžeme ho 
vnímat jako to největší: „Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn“ (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)

2.  K es ané asto íkají, že je t žké být v rným k es anem ve velkých m stech. V prosperu-
jících 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)?

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

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  

_______________________________________   ______________________________________

 16:35

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost

-jcHB
Zvýraznění
15Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.16Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.17Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.18Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.




