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KAPITOLA

1.

Zi9±9EÉ± Řec. apokalypsís = odhaleni (viz úvod ke Zjevení). Název Zjeve-

ní Jei.,Íše Krista" je možno pokládat za Janovo vlastní pojmenování této kni~
hy

Název kategoricky popírá obvinění, že Zjevení je zapečetěná kniha a že
c,
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1at jen tehdy, když mu nejdříve roziimělio
Ježíše Kristao V řeětině í v češtině

je možno tento výraz chápat v tom
`<
_
---------. 3--.`
`.+\u.}:cz..
v
u\i\L\
smyslu, že Apokalypsa je zjevení, pocházející
od Ježíše
Krísta,
nebo
zjevení, které ho zjevujeo Zdá se, že `z kontextu vyplývá správnost prvního výkladu, protože je zjovením, ''ktei.é mu dal Bůh, aby ukázal služebníkům svým".
Přitom však nssmíme přehlódnout pravdivost druhého význsinu, protože tato

ťu:É::pesn=:h;v::š šÉ;:f:eJ:-eĚÉÍ; %::::ípš:ag::: ::š::|Eá: gá::g:fi:ť,::e:aznamenávají Ježíšovu pozemskou službu; Zjevení odhaluje jeho dílo v p|ánu
vykoupení od té doby. SrovnGj s poznámkc>u ke Zj l9,10o 0 jménech Ježiš' a

I[ristus mluví pozn. k Mat 1,1o

g%5±±Z:±stpm° ťší:hfsu3gš}:hu Véechn° SPCJJení 'mezi nebem a zemí zprostřed_

Služ ebníkům
TTrlT...`_.T.T

ň::. 90u}oiv= otroci (viz pozn. k Řím 1,1). V prvotní křesťanse křeE!tané všeobecně ta]cto Í)ředs;rtavovaii

se diti brz o o Myšlenka, že různé události předpověděnéuve Zjeveni
se maji odehrávat v nedaleké budoucnosti
e tak či onak zviášť vyjádřena

Ťá:Tk=ÉÍ;.d:gě:řz;y i3 , # í2ž?; :i!

g,ťíg:3#fzám:ržkgpůsk::án::íí3á2í:: ,
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a

Nepřímé naráž]qr na ste nou myšlenna t&to
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Ježíšio"
(20,20)
Myšl©nka
blizkého druhého příchodu Ježíšova je

slovně i nevysloveně vetkána do přediva celé knihyo

tedy vý-

Kristův drúý příchod je velkým vyvrgholením celé věky trva.jícího dlouhého
sporu mezí dobrem a zlem, který gapočal tehdů., když sa-úan napadl Boží cha-

rakter a Boží vládu. Výroky ve Z.jeveni a na jiných místech, týkající. se
blízkosti Ježíšova příchodu, musíme chápat na pozadí .t;ohoto velkého sporu.

Bůh mohl právem .zniěit Lucifera, když i;ento nepřítel setrval v tvrdošíjné
nekajícností a odbojio Boží moudrost však oddálila vyhubení zla, pokud
příroda a násl6dky hříchunotudouplně zřejmé obyvatelům vesmiru (viz PP 41
až 43). Při každém z i.ůzných kritic#ch bcdů v dějinách i:ohoto světa Boží
spravedlnost mohla říci: "Stalo se!" a Kristus mohl ustanc>vit svou spraved1ivou vláduo I)ávno předtím mohl dc>ko-nat své vykupitelské plány. Tak jako

Bůh nabídl lzraeli příležitost připravit cestu svému. věčnému království na
zeri při usídlení v zaslíbené zemi e. znovu, když se vrátili z babylonského
zajetí, tak dal církvi apošl;olské doby příležitost dokonat evangelijní poslánía Další takovou příležitosti bylo velké probuzení druhého adventu
v 19. stolétío Avšak v žádném případě Boží vyvoi©ný líd nevyužit tuto mi-

lostivě nabízenou příležii;ost.
Adventní hnuti po roce 1844 povzbuzené. inspirovanou radou očekávalo blízký
I{ristův příchod. lfÁ.yžvse koncem století Ježíš nevrátil, adventní v.čřicí by1i stále znovu iipozornc)váni m to, že Pán už mohl přijít (viz 6T 450; 8T
115oll6; 9T 29; DA 633-634; GC 458). Na otázku, proč je čas příchodu odda-

lován, když se v raných spisech Ducha prorockého mluví o krátké době, EÓG.
1i.'ihiteová odpověděia! "Jak je to se svědectvri Icrisi;a a jeho učedníků? Byli
zklanúni?o. o Boží andělé ve svém poselství představují lidem ěas jako vel-
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mí krátký... Mělí bychom pamatovat na to, že za.slíbení a vai`ování j3.žího
lidu jsou též podmíněnEi"

sus",

str.

(EG\\. v knj.ze Foh{oV.ytilcox, "l'he Testimony ro

Je-

99).

Zdá se být jasné, `žeíkdyž se skutečnost druhého Kristova příchodu nezakládá na nějakých podmínlách, opětované výroky Písma, že tento přichod.
je blízko, byly podmíněny cdpovědí církve na výzvu dokonat dílo eva.ngeL

á:-: yses5íis:žíí|il í#fmBfšii2Ť;e:éz Lřáks::l;: žE :;ě#v3:2; Í;ig:f:ti:yby církev byla splnila svó poslání. Církev nemá právo očekávat svého Pána,
pokud nesplnila podmínkyc Viz Ev 694-697o

'romu, co anděl ve Zjevení řekl Janovi o blízkosti Kristova příchodu, jímž
se ukoněí hřich, nesmíme i;edy ro2;imě± jako výrazu božské vůle a záměru.

Bůh níkdy nehodlal oddalovat plán spasení, ale vždy projevil svou vůli,
aby přichod našeho Pána nebyl dlouho odkládán.

:Ě:t:ťg3kůáro:ů3mágůě?oán=ětevsvsřígl:i3:Šíř3kgřsgz:šgĚntnÉtyp:gE%'n::o:e
v dějinách světa od té doby skutečně událo. Jísi;ěže Bůh dávno předvídal,
že Kristův příchod bude oddálen, aie když církvi posla,1.poselství prodi;ředniotvím apoštolů, vyjádřil v nich svou vůli a záměr s touto událostí, aby svůj lid seznámil s tím, že podle Boží prozřetelnosti neni nutný
žádný odHad. Sedmi výr.okům ze Zjeveni o blízkém příchodu Kristově musíme
rozumět z hlediska Boží vůle a `jeho záměru jako podmíněně daným zaslíbením a ne jako výronm odpovídajícím Boží prozřetelnosi;i. Když budeme mít
na zřeteli tuto skutečnost, nepochybne dosáhneme souladu mezi výroky,
které nabádají k připravenosi;í na druhý Kristův příchod, a výroky týka.jícími se prorockého času, které naznačuje, kdy vlastně den Hospodinův
má přijíto

Záei!i± Řec. ssmainó = naznačii, potvrdíi zna,mením, zvěstovai, odhaiii,
oznámil, vyjevil
Anděla. Řec. aggelos = posol. Andělé často přinášejí Božívzvěstí (víz Dan

?t::,p:ž2ť;kLÍ:klí:!;;:; atd. ) Tohoto-`andělá mnozťztotožňuJí S Gab:ielá:
Janovi Tj. Janovi apoštolovi (viz 7BC 715-720; viz také
pozna
k Mar
.3,
_
I _--__
_ ---.-,
t,an,,

i^

i^Á< -,,.

T_`__'O``.

__=_

___

`_,

____,

1?iá ;Éévá;É, j:r:::::ýsJž.fls:ns:;sj ;ánkíiTém sé představuje svým jménen
2. 9±rLě:±š±L Ěeco m3rture6 = svěděii; ,. být svědkem. ivi-inulý čas na.zna.čuje,
že autor se zde znúnuje o tom, o čem chce psát z hlediska svých čtenářů,
pro které jeho psaní bude minulostí. Pavlův dopis (viz pozn. ke Ga.16,11;

g::n:,::'t:;:k|r::es=:;osgšÉy=ĚdŘe:ákáví,ž:a::ťž5:áž=ť:::éř;k::§uf;r:;-„
pokládalo za projev zdvořilosti vůči č±enářio Jan se představuje ja,ko svědek osvědčujíci všechno to, co mu Bůh zjevilo

g±9!cgí Éíiec. iogos = siovog výpo`/ěá, poseistvi, předpověá (viz pozn. k Jan
1,1) ,

od Boha, nebo vyřlmuté Bc)hem. Jan se zde zpětně zmiňujs o "zjeKrista, které mu dal Bůh" ,(v.1)o "Siovo-Boží", "sv8dectvi
Ježíše Krista" a "všechno, co viděl", i:o všie se vztahuje na jedno a totéž-

EÍIBaEI

vení J

"zjeveni" z vo lo

Svědectvi

±ziu±±S±j2:!e±.'l.'oto Se může vz:tahovat na }rihu Zjevení jo,kož i

na poselství bud od Ježíše nebo. o Jež]'.ší (riz pozn. k vlo~1)o Ďoůvislost

'\
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nasvědčuje první možnosti. Kniha sama je jistě obojímo

Verš 1 a 2 jsou ilustrací typického biblického paralelismu, ve kt;erém řádek první se čtvrtým a druhý s i;Ěetim jsou paralelni:
"Zjevení Ježíše. Krista,
které mu dal Bůh,
slovo Boží,
svědectiú Ježíšo Krista."

][idÉL Výrazy o2;načujicí vizuální komunikaci a vnímáni se vyskytují ve
Zjevení 73krát a slova označující slyšitelné oznámení a vnímání nacházíme 38krát. Zjevení je skui;ečnou viditelně a slyšitelně dosvědčenou správou o tom, co Jan ve vidění viděl a slyšel®
3. E±±±9S±a±!2nÉLi Řeco makarios = šťastný (viz pozn. k }iijat 5,3)a Někteři

se domnívají, že Zde může jít o narážku na ljuk ll,28o

ĚÍŤkgge:žp2cgg::át#c.F,os:ř:gěnáigr#j:o::::Jkta:r;ř3ds:gžááss:;:jniiť:ná,iož3t;řž;:lí%Št|P?:5:n#y:Éra=3:gÉ;cás:d=ižá5::ůgáorktueí;i!sÉ;|v4?:Ě;"
1 Tes 5,27) . Ta,to křesťanská praxe je v jistém smyslu po}cračováním starožidovského zvyku čteni "zákona a proroků" v synagoze každou sobotu (Sk 13,
15.27; 15,21 atd; viz 5BC 57.58). Příkaz, aby se Zjevení četlo v asijs'.kých
sbc>rech, naznačuje, že jeho poselství se začalo vztahc)vat na církev právě
v Janově době (viz pozno .ke Zj l,11)o

kteříž sl

Tj. či;®náři každého sboruo Povšimněme si, že je jen jeden ěi:enář -v ka,ždém sboru -zai;imco je mnoho těch, "kteříž slyší" to,
co se čte. čteni Zjevení s touhóu`po hlubším porozimění zde obsažených

pravd provází požehnánío
§LIÉLvgi Ten.to výraz je možno důvodně `(viz 7BC 10) číst "slovo" o To by se

vztahovalo na poselsi;ví kn±hy jako óel]ai spíše než na jednotlivá"slova",
v nichž poselství našlo svůj výrazó.
Pr or oc t ví . t oh oi; o a Opět můžeme důvodně (viz 7BC 10) číst jen "proroctvi".

I\Těkteří se domnívají, že Jan zde důrazně naznačuje požadavek rovnosti me.zi Zjevením a si;arozákonními prorockými spisy, které se každou sobo.tu čei;-

:ž ža3g:ag3Z: a p:sšfgív:l::ůéí5:::o;:ťáhjafv:2 33žžÍvÍ Ež:mfé ' g, , v#:j e
Zjevení je možno právem nazvat "proroctvím" i v užším smyslu výpovědi o
budoucích událostecho

P±±ĚÉbaji Tvar slovesa v řečtině zahrnuje představu obvyklého zachovávání, tj. dodržování napomenutí téi;o knihy jako normy života. Viz pozno k
Ma,t

.

7,21~24o

É±pěLnaLpsápo_jp±iL Doslovně; ''co bylo napsáno" ve smyslu "si;ojí napsáno".
Ěag:L Řeco kairos = čas ve smyslu zvláštního časového momentu, přiznivá

%:;:,:::sH:::;;m,,;:Z§:ě;§::E:ÉÍž::#;í;:ÍÍ;:;Úí::ía;:í:É:g,,,:;;:{:
blizkost těchti události nám poskytuje důvod pi.o důsle`dné` zachováváni

"slov i;ohoto prc)roctví". Podle i:oho má Zjeveni zvláštní význam pro i;y,

kteři věří,vže "čas" Krístova příchodu "je blízko". Srovnej dodatkovou
poznámku k Rím 13o

::É:kšíop:á:oÍ:|áŤ:jeáů`|:ž:togťe,qEÉ:Zš;:ží::25rĚ?S:'b;:::ůcigíiz:ězá::;ní

:c:ihágp:;:::i|:"zÍ;rteĚá)-:aí,cgř3:áoj:E;upá::Ísťvžěg:řá2:napač3hžjgá::íd::-
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:áp*:tg::nžJg5sá:mvJ:ríTýíÉl:tnf|š;:ížátl:g:"DísmTeí:?2aá:i:íů::š;ík:::azg:
š'iroka o posledních událostech, Zjevení inluví o nich živě q podrobně s upozorněním, že jsou "blízkc)''o

4: ±g!± VÍz pozno k v.1o Skui;ečnost, že pisatel neciti' potřebu dále se
prodsi;avovat, je důkazem, že v církú ''v Asii" je dobře znám. Svědčí to`i
o pravostí dopisu, proi;ože nikdo jiný `kromě toho, kterého věřící "v Asii"
za ''Jana" pokládají, by si nemohl právem nárokovat autorítu a posi;avenío

:ůá::;u::á::ál:ujť::: g5%aá;:,Tluví o sobě' odpovídá skrytosi;i autora V
ig4!É±Ég!=SpLL Od tóhoto misi;a až do kc>nce i;řeti kapitoly má Zjeveni podobu starověkého dopisu nebo spi,še celé série dopisů. .Tenim epištolárni úsek
je uvodem do celé knihy charakteiistické celc)u řadc>u dramatických viděnío
0 použivání čísla "sedm" ve Zjevení ja'á:c>ž i o sedmi sborech (církvích)
více v pozn. ke Zj 1,11.
V Asiio Tj.

říms]á provincie v Asii, území asi 300 mil od výchc)du na západ a 260 mil ze severu na jih v západní části ki.aje známého jako Malá Asie,

v dnešnim Turecku (viz ma,pu u 6BC 33)o V helénské době se i;oto úsemí rcyzvi-

nulo ve význapné pergamské ki`álovstvi, přední středisko helénské Lcultury.
0 okolnostech, za kterých Pergamon se stal řimskou provincií Asie, mluvi

Í!i:3i:Í:í;i;:*;::b!mĚí:FÉ;iíí::i:;*ů=;g;Í;niíí:ií:ÍÍ;:9;íii*kĚ:;;;:l:é
se tehdy si;aral o sbor v Efezu a snad .i o sbory v c61é prc)vincii, svědčí

s oE=vůé: ; geížÉ:d:s:á:::g íšegí:::%T:ě3EtQ:e::%fivá. ř::::c: Bř:u?E3žíolem
v Asii byli většinou pohanského původu.o

S::;zEáýk::Épkř;3;Íavmšekéá:ov;ž::;n:J:ž:uL9::gáásFýÉts:řgrí;k::fe#e3:cE;b#.,
to bylo proto, že zde žila a bydlela vedoucí csobnost, apoštol [Jane Podle
tradice bydlel v Efezu & cesi;oval do okolí, "aby zde usi;anovil biskupy,
aby i;am uwedl .do pořádku celé sbory, a na jiném mistě aby oddělil ty, kt;e-

:;t o33á:::,P:chi:p!ffiíEÍ?tmtl:x2?d::jsg;. "gg:) jezE:ns::h3:ýs:uíáek:edrržžř

`

teni;o úzlú vztah mezi apoštolem a aj3ijskými sbory®
Mi 1ost vám
Viz pozn. k Řim 1,7; 2 Kor 1,2o Někteří viděli v tomi;o pozdravu spojeni obvyklého řeckého pozdravu chairein = pozdrELv (jako u
Jak,1,1) a hebrejského pozdr.avu šalom v jeho řeckém přeldadu eirěr`.ě = pokoj ® Chairein se pravděpodobně vztahuje na náboženštější výraz zde pcuži.tý
charis = miloste Dvě slova "niilost" a "pc)koj" nacházíme ol]vykle v pozdra-

::cgo:á:c:vk:ř:eů:?g:gsiéd3:Ígea(:ř2jgžmsř:;:Evzšilí,3?ažaKkto:ri:ž;CĚ`:i.:;5;Ef 1,2; Fil 1,2; Kol 1,2; 1 Tes 1,1; 2 Tes 1,2; .1 Ii.!
1,4; Filemon 3; 1 Petr 1,2; 2 Petr 1,2; 2 Jan 3)o

1,2;

2 Tim 1,2;

Od toho
iesto
Ilecč ho čn
jsouci, existujicí; výraz zřejmě př'evzatý z LXX z 2 Moj 3,14, kde se použí`vá jako překlad Božího jméne Jsm:o

Ja,ko v hebrejštině i zde tento výraz zahrnuje věčnou, nečasovou, vlrisij-ní
existenci Boží. I když je ta.to ěást gramai:icky obtižná, přece gení svěd-dectvím o tom, že by Jan nezna]. gramatik.|; i:imj že odmítl s'Á:1onovat slova předsi:avující božskou bytost , pr&vděpcydobně je naznačen jemn}'. důraz
úplné nezměnitelnosti Božio Ze souvislosti ver`še 4 a 5 jo jasné, že je
zde zmínka o Otcio

Tit
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Ě±±rjÉ±iíi= Bůh existoval od věěností (Ž 90, 2) o
žDři íti má. Nebo " přicházejíci"o Výrazy "kterýž

jo", "kterýž j6"9
přijíti má" nazn8.čují, že poslední věta je imčitLu náhradou-za-bui
doucí ěas slovesa a odpovídá znění "ki;erý bude". Někdy se to vykládá i ve
smyslu druhého příchodu Iúistovao .l'ento výklad je sico možný, nesouvisí
vš&k s kontextem, který na.zne,čuje, že pisatel na to soi;va~ myslel.
'l`ato zmínka o aH:ci zdůrazňuje jeho věčnost a potvrzuje, že tentýž, kt©rý

ustavičně existuje, byl a vždy ttudeo Boží osobní exisi;ence přesahuje ča.s,
e.však bezěasová věčnost může být lidskými slovy vyjádřena jen omezenými,
ěasov}'Jmi pojmy, jaké zde používá Jano
Od sedmi ±!±s±± 0 významu poětu "s6dm"

ve Zjevení mluví pozn. k v. 11. Na
iném místě této knihy sedm duchů je představeno jako seam hořicích lamp
Zj 4,5) a sedm beránkových očí Zú 5,6)o Spojení "sedm duchů" s Otcem a
ynem jako stejným pramenem křes aiiské milosi;i a pokoje naznačuje předsi;a-

vu I)ucha svai;ého. Označení"sedm." je pravděpodobně symbolickým výra.zem jeho

dokonalosti a může také zahrnovat rozmanitost.darů, kterými působí sla`ze
člověka

(viz

1 Kor 12,4-11;

Zj

3,l)o

Přod oblíče
Tjo před trůnem "tc)ho, ]sterý je, který byl a
který přijde". .Toto postaveni snad naznaěuje pohotovost k okamži}é ;1užbě
Viz pozna ks Zj .4,2-5
5. Od Ježíše Kr

Viz pozno k vo 1. 0 dalších členech Boží trojice byla

už zmínka ve v. 4o

±3iš±g±+CšrÉ±Éi Toto označeni v řečtině stoji v apozici se jménem "jgžíš

g:á:i uá „;ý:::r,fsj3d:ka:::á;Tub; áé|Pá# i::g:n?ěvkt::Ž:gžvpgů=tííá 3ů:ak
ako Boží titul pro Otce (viz pozn. k v. 4) zde stojí beze změny v 1. pádě

nominativu)o Někteěí mznačiúí, že Jan tim přisoudil Kristu božství a-dal
ho na stejnou úroveň s otcem tviz dodai;a pozň k Jan |,o Xri;túš_jé ÍíÍ ,i;grným svědkem" , proi;ože je dokonalým představitelem Božího charakteru, smýš`le-

:Í : #á3 šb:Í::t:={v±:ě33Zná šv:::s:íLáLíášc:eg:c::3hŤÍíyHž:V:Z ,T8;ív±žd~
pozno

ke

Zj

3,16.)o

Prvoro
Řec. prt)totokos = prvorozený (viz pozn k Mat 1,25; Řím 8,29;
viz ta,ké pozn. k Jan i,i4)o 1 když Ježíš nebyi časově prvni, Ícdo vstál ž
mrtvých, je možno ho pokládat za prvr.ího v tom smyslu, že všichni ostatní
vzkříšeni před ním i po něm byli zbaveni pout smrti jen na základě jeho ví~
tězství nad hrobem. Jeho moc položit život a opět ho vzít (Jan lc),18) si;a-

Ti#g:a:::cF,;gh3s::ť:-Éa.1i;:žŘkítíůří4#o:|T3rkří;,;|ií23;ctgapHo::ťzžj::á ž,g;:!á.Toto oznaěení (prvorozený, s dalším titulem je obrazem myšlenlq,
I{nížeo Též "vládcet'. 'Tenim svět

je Krisi;c)vým legitímúm vlastníctvím, Kris-

;-*iiÉÍ;Íi:m:::;a=;;;:|t:oizíc:;:?í#áí;:;;|:;ůi#.;!:iYiůni:Í:::š:y:;;rá:Kristus ovládl záležitosti země pro dokonání svého věčného záměru (viz pozn
k Dan 4,17) . Plán vykoupení, který se. stal 'historickou skutečností jeho ži~
votem, s.mrtí a vzkřišením, je krok za krc)kem rozvinut směrern k onomu velkén.,u víi;ěznému dni. Viz Zj l9,i5oi6

zamiloval náso Z te]ctu je možno zdůvodnit (viz 7BC` 10) i překlad
8Éi3±íž_
"kt,erý r`.á,s miluje''o Je pravdou; že Boži láska zjevená v.Ježíši Krisi;u je

7339 734
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nyní historickou skutečností„ &1e .on "nás míluje" dnes právě tak, jako
když dal největši dar - svého Synao
|ZmizLÉS± .I`ex*ová krii.ika dává přednost (viz 7BC 10) čtení "uvolnil" . Tenim rozdíl nepochybně vznild z podobností mezi řeckými slovy louo = umýt a

:::sĚuu:o:=|Eohžžich:uy#:ěgg:n:vžsřáEo3::g,).Zí#Eá-Zg?gí?ž27Ťtzbaven

írví svouo Tj. Kristovou smrti na křiži. J3yla to zási;upná oběĚ (viz pozn.
k lz 53,4-6; viz také DA 25) .

áábffiÉi±*n::xtná:áki=Í55#vž::-Í:!eií#c';F;:oš:::Íáp±:šÉ:Á=:rážka na 2 Moj 19,6 (viz Zj 5,10), Kristus utvořil svou církev jako "království" a její jednotliví členové jsou "kněží". Být členem .tohc)to královstvi,zrLamená být 'kriězem" o Srovnej s "lffálovským kněžsi;vem" z 1 Petr 2,9o

Ti, k±eří přijali spaseni v Iúistu, vytvořili lcrálovstvi, jehož králem je
Krístuso Je zde zmínka o králctvsi;ví Boži milosti v srdcich lidi (viz pozn.

fv}í:tžíil;,:i;K3:3iáevm:::os:;:[ád;ťžá;c±á:Ěakan,mp;:gd:Š:ůáížiEág:topi::

:h;::É 2:;?;';. -p:gs:í:b:iž3ží#::?;np;gěĚ;gžgÉ ,, sáža::ř3Í:zft-kB:::u( :::
Z:kes:b:éž:2sg:SsiĚeT=ťcž?š,:1:ágo"i:::;šsíakgží,isiaz:í::ioNÍ:5ž::žšsf: pĚÍEášg o::Íe::Íl:uspS::ái,námě:s t;žžžo:á;,?sí žídaž?:g;? d osámi mil osrdens bví
Bohu a Otci svémud Tjo Bohu, svému Otcio

Jemuž buá

iá,ra±I)osiovně

"i;omu sláva", tjo Icristi (viz v. 5)o Určitý člen

naznačuje všechnu slávuo -V. ýŘE ad řeckého slova doxa,
"sláva", najdeme v pozno k
m 3'23.

překládaného výrazem

Eíg±. Přisoudit '`sílu" Křistovi znamená uznat ho za právoplatného vládce
vesmírua Po vzkřišení přijal "každou moc na nebi i na zemi" (viz pozn. k
Ma.t 28,18). Iúisi:us zasluhuje n®koneěnou chválu lidstva za své vítězsi;ví
nad hříchem a smrtí (viz KD12,15,)o Satan popíral Kristovo právo na "slá-

řžn:tžÉ1:átáí;t :o::2kJ::áš3Zd:3:řšv#sá%Éi:ámtžj cřt#:Ť:čením neb o při-

-ýšá:Š á:3nami|óutaísp:ž:ág:nEntiío:5 :žg: ;:: :Šš:éd:ždE" ž á3něe#_
mezení času pro Kristovo pi`ávo na slávu a sílu"o
4Ě±gÉií Viz pozno k nht 5,iso

r7 . fi

béře se® Po i}kc)nčení pozdravu v 6o verši oznamuje Jan obsah Zjevení
I)r`uhý příchod Kr.istův je cilem, ke kterému směřuje yšechno ostatnío Pří-

značně se zde užívá přitomý čas! "Přichází", ě]'.mž je zdůrazněna jistota
události, sna,d také vědomi její blizkosti (viz pozno k v.1)b
&U±lg!S}LL Viz pozn. ke Sk l,9-11o

E?g#,ň::ižeá#e?á=oÍ:žzŠ::vf2?:g:ígíeJk|a:d::e::ékív:žg;::un!:::áv#.
př.ečetli he`orejské slovo dalaru = probodli v Zach 12,10 a, misto něho ěetli rakadu = víi;ězně tancovali, a pi`oto je to tak v řeckém te]ctuo či;vi~té
eva,ngelium jediné zaznamená.vá událost probodnutí tjTežíšova bolm (Jan 19,
31-37). ÍTato podobnost dvou knih je nepřímým důkazem, že Zjevení psal tentýž Jan, který je autorem ova,ngelia® Proi;ože psal řecky, zřejmě nebral
v úvahu IJXX v obc)u případech a hebrejský. výraz přeložil správně. Výrok Zj

734, 735
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áá:oía:zĚřřgg uc:3ý Š;í±ís:ÍáÉ; #:Šípřř:Éoz:dť:íí g:zz: Fšg ořž, žTt ,
Při svém soudu Ježíš varoval židovské vůdce před tc)uto strašnou událostí
( j'Ťat 26 ' 64 , .

Pla:ffiti

I)oslovně "mrskat se", což bylo starým zvykem na zriajnení smui;ku.

o obraznou řeě vyjadřující spíše hloubku zármutku než skutečný tě1esný trest. Odrážejí se zde výčitky bezbožrúch (viz pozn.`k Jer 8.,20')..
8. ±|éíj±9HL Řeoo eg6 eimi (viz pozn. k Jan 6,20).

ťíšE#Íí?:Sg:::::=#:iž°::ág?;:;í::;*9oÍ::tk;Í::Í::8;íí§:3,í:;:ú;áiÉ=_
:gmj3ž,Fá:ga:yJeavekrtrsžghpřiífáiv#:žiá#gživo#,l;€`:::áěo::st,z:gnpozno
a I{i.istem, který také o sobě prohlásil, že je "první i poslední". V k€i.p.
22..13 výraz "alfa i omega." se vztahuje na Krista,
ak to vyplývá ze 16.
veršeo Otec a Syn mají stejné nadčasové přívlastky (viz dodat. pozn. k
Jan 1).'
Počái;ek i koneco Textová rrítika navrhuje tato .slova vynechat jako ve v.

H;

plně jsou však potvrzena v kapo 22,13.

Eé±

. Text-ová ki.itika potvrzuje čtení "Pán Bůh'.

EEig=Íšj±aL Viz pozn. k vo 4.
Všemohoucí . Řec. pantokratór = vládce nad vším. Tento titul se ve Zjevení
Vy&kytuje

často

(kapo

4,8;

11,17.;

15,3;

|6,7al4;

19,6.|5;

2|,22).,VVLH-

::s#í,:i:;,č:t#,;;:zf:nílr::Í:;:;:iaí2:i;;:::#ti::i:;::Í:;#:n:oj:nej s 1 Sam 1,11; Iz 1,9; Jer 2,19;

Amos 9,5)a

9. Já Jano Víz 7BC, sti`o 715-720.

oluúčastník v souženi® J2.n zjY-ejmě nebyl sám, kdo v té době trpěl.
V království 'rjo .v královsi;vi Boži milosti (viz pozno k hbt 4,17). "hlusime skrze imohá soužení vjíti do království Božího" (Sk 14,22).

%*Í:;ag:;níí§:Í;;;:Í:;:Í;:;t±:;::;:pÉd::;::gjí:;oÍ{;::gí„
Ježíše

Krista. Text dává přednost čtení "v Ježíši". 'l'rpělivost je výsJ.ed-

kem živého spojeni s nimo

ť±ri_i_SÉťk

Zde je naznačeno, že I'atmos nebyl jeho trvalým bydlištěm, při~

i/edly ho sem okolnostio

Patmos o i*í8,lý ostrov v Egsjském moři -asi 50 ril jih.ozápťidně od` Efezu. Měří

asi 10 mil od severu na jih a 6 mil z výchc)du na západ v krajních bodech.
Patmos je skalnatý a neúrodn}'-ostrovo Neobvykel členěné pobřeží tvoří mcL
ho zátok. Plinius kolem roku 77 napsa,l, že ostrov se používá jako i;restni

ř;:;:::'b;fžn:y;:š:::gep:::3:oj:k"oz:žáškševg.:eásť::žú;á~činsířrT§gťžágí,o,.
0 r`;jkolik století později Victorius z Petau (zemřel kolem r`oku 303 po Kr.)
=Y'ekl o Zjevení: "Když Jan tyto věci vypré,věl, byl na ostrově Patmos z příl'azu císaře Domiciana odsouzen k práci v dole (1at. metallum)" (Výklad
Zjevení, pozn. ke kap.10,11; ANF, 7. sv. stro 353). Ijatinské slovo metal`

734, 735
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ium může označovat buá iom nebo důi; protožé všaic Patmos má iomy a o do~

lech.není žádný důkEiz, vztahuje se předcházející citát pr&vděpodobně na .
1om. Pliniův výrok o Patmu jako o trestné kolonii je svědectvím Janova
současník8., zatímco výrok Victorinův, Ú&kkoli pravděpodobný, je třeba při-

řadit k tradici.
Pro slov 9iEgěi

'I`j. jako důsledek slctvao Řecký te]ct odporuje názoru, že

jd.e o Janův pob)rb za účelem[ přijetí e. zaznarrienání toho, co zde směl viděi;
(viz pozn. k v. 2). Výraz ''slovo Boží" a "svědectví Ježíše Krisi;a" nazna-

čuji jeho inspirované svě.dectví, které. zaznamenal před půlstoletím ve svém
evangeliuo To byl jediný důvodqý óil Janova životao V krutých dnech pronásledování za Domiciana se stalo jeho nebojácné svědectvi příčinou vyhnanstvi na Patmos (viz 7BC, stro 721)o
10. U v tržení ducha. I)oslovně "v duchu" ve smyslu "extáze" o .Bez ohledu na

pozemské věci vnímal jen to, co mu oznamoval Duch svatýa Přirozené smyslové vnímání cele ustoupilo duchovnímu vnímánío

V den Páně. Ř?c. kyriakě hěmera. Vynaložilo se už mnoho úsilí na vysvětle-

:;::;:Í:Íi:í;a#iezi;;g:;::Í::#:::g;;:;:É:c;:-:::::E;:t!iĚ:ív:;:i:;Ě:á;::é
:?:ios:Ě::žeáu:3kptp3":Xgid::.p;:;:á::ld::h::Sp:grnů;uap:i:::É::jíéd::czjek němu (viz pozn. ke Zj 1,1). Být "v duchu v den Páně" je možno tedy c}iápat

jako mimcjčasovou svědeckou biízkost při událostech sl&vného dne Hospodinova.

gg:g #:s;:3řná:Y,?dgašn3a:á::á! Íj : o::É:ývÉFnas3ží?ř;#š; :dzččťř::kj: d:;

řžágsvgjž:řžn5e::m5?;oí:uzg:1Íg!nš5:v:g:%::#:?g::ol,`o:a:á:áu;e?ožel#;

;;:,:';i;::;ť;i:iíÉ:z:;;::;d#Í;:i;Ě!::ž:;::oi::o:i:;:Í;og|,;žiž:SÍ?::rag:i::
vá i svůj stav při vidění: "v duchu". Všechny tyto výroky mluví o okolnostech
vidění a je tedy logické, že usoudíme, že i čtvrtá okolnost mluví o zvláštním rysu tohoto zjevení® Ta,lc to vykládá většina komentái;orůo

1 k;dyž je tento výraz v Písnu ojedinělý, kyriak6 hěmera iná dlouhou histórii
v pobiblické řečtiněo Podobně jako. jeho žkrácenou formu kyriakě používaji
tento výraz církevni otcové pro první den i;ýdne, a v moderní řečtině kyriakě znamená nedělio Jeho latinslú ekvivalent dominica dies je běžným označe-.
ním tohoto dne, které proniklo do různých moderních jazyfi jako např. do
španělši:iny -domingo, do fi`ancouzštiny `-dimanche, což o`ooji znamená ne-

dělio Proto mnozí učenci zastávají názor, že kyriakě hěmera ve Zjevení znc.mená neděli a že Jan nejenže přijal své vidění v i;ento den, ale uznai ho
také za ''den Páně" , zřejm.ě proi;o., že v tento den Kristus vstal z mrtvých. -

K zamítnutí tohoto výkladu máme negativní i .pozitivní důvody. Předně je
iiznanou zásadou historickéťmei;ody, že určitý ,.Úýrok můžeme. vykládat a vysvět1ovat důkazy časově předcházejicími ne.oo soi.ičasnými a ne historickými údaji
pozdějšiho obdobío Tato zásada je vclri důležitá v otázce významu `'dne Páně"
z 10o veršeo 1 když se tento výraz často vyskytuje u církevnich otců. ve významu neděle , prvním přesvědčivým důka.zem o takovém použivání je výrok z
2o poloviny 2. století, obsažený v apokr'yfickém spisu "Petrovo evang`elium"
.
(9,12; ANE svo 9, str, 8)g kc-ic se den Kriitciva vzkříšeri.i nazývá dnem Páněo .

Protože i:ento doklad byl mpsán _n.ejméně třičtvrtě si:olei;i po tom, co Ja.riJp.psal Zjevení, není možr.o ho použít jako důkaz.. že výrok "den Páně" v Janově
době znamenal nedělie Je nožno uvést n`.nc)ho přikladů na důkaz, jak rychle
slova mění svůj význam Význam výr.3,zu. ''den Páně" nám lépe osvětlí Písmo než

jakákoli jiná literatimao
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Z pozitivnich důkazů je zde skutečnost, že Písmo nikde nepřipisuje nedělí

Í#z;ťn:ábááá:s5::ě: oguÉg::s:t :m:ín;: ;oggĚiážn: p:š:?:|in:á dš; á3Eoí:iíe
1 Moj 2,3); prohlásil ho za památník svého stvoření (viz 2 Moj 20,11); nazval ho "dnem svatým svým" (Iz 58,13); a Ježíš řekl o sobě, že je "Páím i
soboty" (Mar 2,28) ve smyslu, že jako Pán lidí je také Pánem na,d tím`j co

p.ro člověka učiril, tj. soboty, Jestliže tedy výrok "den Páně" vykládáme
v rámci předcházejiciho a současného významu, jezřejmé, že je,jer`. jeden
dGn, na který se tento název může vztahovat, a tím je sedmý den, sobota.
Viz 6T 128;

AA 581.

Archeologické objevy vrhly nové světlo na výraz kyriakě hěmera. Papyr`y a

5:3ž:#sgí%::hůo:gů:ŠfÉ:::cíghrgí,žnknyn:±áá3ťén::Lgí±:k3uvp]:tíLádnAsuí:
cisa.řskou službu). To je pochopitelné, protože římský císař se často nazývo,l řecky kyríos "pán", a pr:oto Se jeho pokladna a služba nazývaly poldadnou pána a službou pánao Kyriakos bylo tedy užívaným slovem v řimské
oficiální řeči pro tg, co' náležolo císaři. Jeden z i;ako-v.ých nápisů pochá~

;íJánš:Eud:gěp3b:;±éjiv:2dxdg:;nšáiš:mtmoh:3:ÉÉtÉrs:oťiekx:::::sEág::
str.

357-361)..

V tomi;éž nápise se objevuje zmínka o určitém dni pojmenovaném pro císařov-

m Julii, ěi IJívii, jak je lépe známa.

žeá:lšÉ:hA:á3Š::;? ga:t%p*v:j'áía;ákás jáé:á áž::zzÍ3;ů3t;dé Še2nŤnLkvi;:kající se zvláštních dní na pc>ěest císaře (viz Deissmann, cit. dílo)o Po-

dle některých kariaka hěmera, jak ho užívá Jan, se vztahuje i na císařslú
den. .To se jistě zdá být pochybným ze dvou důvodu: Předně: i když eristo-

valy císařské dny a i když výr&z kyriakos se používal pro jiné věci patřící cisaři, nsnašel se žádný přikh.d slova kyriakě použitého na císařslqý
deno Neni to jistě konečriý důkaz, protože jde o důkaz ex silentio -z mlčení. Avšak druhá námil;ka, kberou je možno uvést proti ztotožňování Janova

:kf;Í:§;::;;;ž;aiaíÉii;i§::é::::ÍS::íí::v;r:::Í:t:Íní::í:8Í:!!ÍaÉj::;i°=
povo 8), jak je známe, odmí.t;ali nazývat císaře kyrios = pán. Připadá tedy
velmi i;ěžkó představit si, že by Jan mluvil o nějakém císařském dni `jáko

:r,;n%:L:á%š:á ;=:á:EĚíťn:tožě ácEÍ%asá:í:a;S í#ťgís:::L;žířÉ2;T: 3ř:vgš:áob_
nější se zdá, že Jan volil. výraz kyriakě hěme.ra k označeni soboty jako jemný náznak i;oho, že jako císař má zvláštní dny oddělené ke své poctě, i;aJt
Janův Pán, pro kt;erého nyní trpí, má.ťta}Ůé svůj deno 0 původu zachovávání
neděle jakož i označení neděle zĚ]. "den Páně" pojednává pozn. k Dan 7,25.
Viz AA 581-582o

E±±S.JC9!±!Síj±!S9Jrg±±Q]L Přir`ovnání k troubě naznačuje sílu hlasuo
11. 4LjÉgfl41LÉgiL Viz pozno k vo 8. Z hlediska 17, a 18o verše je jasné,. že

v tomto případě se tyi;o názvy vztahuji zvláště na Kr`ista. V jiných rukopisech jsou vynechána slova: "Já jsem A.1fLr`. á Omega, prvni a poslední: A".

Ve verši 4-10 Jan adresuje sedmí sbc)rům své úvodní poznámky o okolnostech,

za kterých dostal zjevení.` Počínaje``ll, veršem uvádí Kristovu autorizaci
Zjevcní. Je to zcela sprá,vné.q pi`otože jde o "Zjevení Ježíše Krista" (volL
Zjeveni samo začiná vo llo
Což vidíšo

Ve Zjevení

(viz pozno k vo 2) převládá viziiálně c)znamováni &

vnímánío Jan viděl úkaz, symbolicky vyjádřer.é panoramatické scény, ]d;eré
ličí i;ak důkladně a přesně, jak to jen omezený lidský jazyk umía }iínohé
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z i;ěchto symbolů představují věčné pravdy přesahující slova, lidskou řeč a
zkučenost. Apoši;olu někdy chybi slova, aby plně vystihl tct, co vidí, jako
napřo při pohledu na Boží trůn (viz kapo 4,3o6.). Ale i tak z celéhó Zjeve-

ní prosvii;á majestát Božiho vztahu k vesmiru, intehzita velkého spoi`u mezi
Kiistem a satanem a sláva konečného vitězství. Všechno je zde vylíčeno živěji a vznešeněji než kd®koli jinde v Písměo
Do knihvo Řec. biblion = svitek; nejobvyklejší°.typ knihy v době Janově. Viz
5BC 113o

sedmi sborá. Pořadi, v jakém jsou zde tyto církevní sbory ve 2. a 3. kapítole uvedeny, vystihuje pořadí, v jakém měl posel s dopisem z Patmu navštívit těchi;o sedm mísl; asijské pi`ovincie. 0 zeměpisném položeni sedmi sborů
dále pojednává 7BC 86-102; viz i;aké mapu k 4BC 33. 0 každém zejnenovaných
sborů je d&lší infor.mace uvedená při probírání jednotlivých poselství sborům v kap. 2-3.

-.-.....--....--.-.

_-

:až:9d:ažTná:Šj:;jž:7;:oůál:!-Šbgp:#ža*Étčš;:3o::g#řĚíš:š:gz:ý?hsg:ž::3ch
obrazně má v Písmu význam úplnosti ěi dokonalostio

V případě sedmi sborů může jistš toto číslo naznačovat určitý záměr. V téi;o asijské provincii bylo yic? než sedm sborůo Jasně to vyplývá ze skuteč-

:3s:ikož3sg:ÍýazíkE:e:áp#gui:ijež:Í:'g?1ži:g):v5řo:ár5;vri3hL:go:3ůihiv:t
-::ácí: :á:os:ažy;r3:oS:3:sĚgoá:bg? otí:jícgr:e:š:go=g:Éá::šgo3bá::ře7:Íz s;;c
725;

AA 5837585)o

;:g:if3;:Ígo:;;;gi:##:#:;;Í;:;:;:;:Í;Í:ší::::;mší;Í:Íg:;g:;;:Ů;ch
poselství adresovaná těmi;o Bborům hevystihovala pravou situaci v jedn`otli-

#á:Eote:ág:;vÉ:3±:Stgg::Vádů::íj;ř:2Í::rřmv::±še:Í:áe:žttoup:sSE::vÍ2gy_La
723) , a jejich zvěstný obsah: slova napomenutí, ujiši;ění a slavných zaslibo-

gíz::::::v:#±:ggÉ::ngvgd:3g3:ágog:#t:ěř:říůáů:vÁeyí;řL#rž::ť5g:Šť
sbory v Asii, aby pochopily drama velkého sporu vylíě?ného v další části
Zjevení a aby si uchovaly pevnou naději v konečné vítězství Krista a jeho
C írkv.e a

1 když se jednotlivá poselství sedmi sborům musela předně vzi;ahovat na asijské sbory Janovy doby, byla též důležitá pro budoucí dějiny cirkve (viz 7BC
725). Studium dějin ukazuje., ž€. i;ato poselství je možno skutečně vzi;ahovat
na sedm obdobi celých dějin církv-e.
Protože číslo sedm představuje úplnost, jak jsme poznamenali, zdá se býi

zcela logické vidět v těchto poselstvích v jistém smyslu popis celé církve
v kterékoli době jejího dějinnéhg putování, protože nepochybně každé jed-

:áL1::Ísto:3:Šn:;:; : ;;:řsgykí;;:ť:gsšgc: ::áÉ^:ác:eEg ::ht:c::;:: Svíě;ita;/
odlazů. Je tedy možno říci, že kromě mistní aplikace v době Janově a historickém pc)slání v následujících obdobích mají také své celocírkevní uplatnění.

4F

738,
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1,11-13

;i:Í:::|i:Í;::Í:::j;::;;.č:;;liní,':!;;:;ggíg:;é:::;:3;Ís::š::!?|:::;3;i;:_
mu sboru zvláště vztahuje na. dnešní církev, mohou být tomui;o církevnímu

sboru k užitku povzbudivá slova i z jiných poselství (viz 5'T 368, 481, 538,
612;

8T 98~99)o

12o Abych viděl ten hlaso To znamená vidět toho, kdo hovořio
sVícnůo ŘecL 1ychnia

= stojan na zavěšení lampo Světlo v dnešni podobě nebylo za si;arodávna známé, Lampy měly obvykle pc>dobu misky naplněné olejem

a opatřené knotemo Jan tedy zřejmě viděl stojany, na kterých byly imístěny
1.ampyo
/

Ve 20. verši tyto stojany jsou c>značeny jako symboly sedmi sborů, tj. `celé
církve (viz pozno k v.11). Skutečnost, že jsou ze zlata,`nůže nazn8,čovat

hodnotu církve u Bohao Jan vidi Krista procházejícího se mezi sediri svicny
(vo 13-18), čímž naznačuje svou trvaiou přítoinnost ve své církvi (viz Mat
28,20;

Ko11,18)o`

:;t2L:#š:=c:::3dgvz±#řcgo::ás±Ěh:esťzá±:ef:řzvzpho[:;nž;T3:=3;;:m;:::f=
ně se však těchto sedm svicnů liší od jednoho svícnu se sedmi rameny ve

starozákonni době, protože Jan viděl Krista procbázet se mezi nimi (viz Zj
1,13;

2,1).

Těchto"sedmooo

svícnů"

má,

jak je

zvlášš

poznamenáno,

předsta-

vovat církevni sbory na zemi a neni tedy možno se domnívai;, že jde o nebeskou předlohu (vzor) sedmiramenného svícnu starozákonní pozemské svatyněo
13. Podobného S
ělověka. Řec® huios antrčpŤo Řečtina zde neuvádí určitý
členo Jde o přesný překlad ai`amejského kebare`,enaš (viz pozna k Dan 7,13),

:::d:áop:až3á::;á9:ěosi:3nffý,:ÉágaťDá:k;'f3,:rÉZ:Ěeut::gi;::ží:oÉr%ohá:os
antrDpú. Ze Zjevení i,ll a 18 je jisté, že Ten, o kterém se takto mluví
u I)an 7,13, je Kristus. Zatímco házev "Syn člověka" s určitým členem`se
v Novém zákoně používá o Kristu více než 80krát, výrazu "Syn ělověka" bez
určitého členu se o něm použivá v řeckém Novém zákoně jen ve dvou da,lších
případech (Zj 14,14, což je jasná narážka. na Dan 7,13; a Jan 5.,27, kde je
zdůrazněna Ježíšova, lidská přirozenc)st) a

ž:ž:t ž35:t 3ám;a:t 2É:o:iág;a|ť:ig::ová :::g:íe::šrtgizKágz:é Ea?%rimz ; :3játni Bytost? Nemá podobu anděla ani jiné nebeské bytosi;i, ale pc)dobu člověkao Podobá se člověkii) ale přioděnému oslnivým .jasemo

:i:g:ž(:g:r::skzjáž;:ínš:gž-zl,coi:žtáo3;)vg3:Šiui3žsž:gt:.:::ŤSĚ:up::::e:šněkterých jeho idiomatických výrazech a je možné, že výraz huios antrópú,
doslovně "Syn člověka", je jedním z nich. Je-1i tomu i:ak, "Syn člověka"
by prostě znamenal ''lidskou bytost", "ělověka" (viz pozn. k I)8ii 7,13).
Podobně i "syncvé vzkříšeiií" (Luk 20,36) jsou prostě vzkříšení lidé a "sy-

nové království" (Ma.t 8,12) jsou lidé patřící k tomuto králwsi;ví. Podobně

"synové ženichovi" (Mat 2,19) jsQu svatebčané; "synové tohoto světa" (Luk

16,8) jsc)u ti, kteří žijí pro tento svěi;, "synové hnšvu" (Ef 2,3) jsou

Í::íip:::Í:gá::Éíír;S:: Z::š:ž:Í: nešíechetné skutisr a "synové be|Lá|an
Když se oslaven,ý Krisi;us sám zjevil Janovi v nebeském jasu, učedník ho
viděl v lidské podobšo 1 kd}..ž KTisi;us má svou věčnou preexistenci jako
druhá osc)ba božství a takovým provždy 2}ůstává, ponechává si svou přijatou lidskou přirc)zenost po c©1ou budoucí věčnost (viz 5BC 917-919). Ja}á

738,.:7ť.9
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1,13+17,`

je to útelcha, když víme, že ná,.š oslavený Pán, který vstoupíl na, nebesa,
je stá.:.e ri&ším lidsh-ým bratrem, i když nepřestal být Bohem! Víz článek
7BC str. 241-243: Problémy bíblického překladu.

Dlouhé r 9!2LC;É9i Symbol důsi; ojnosti.

14. Jako bílá vlnao Jan se marně snaži přesně vystihnout slovy to, cm .vi.dí ve vidění, Bělost vlasů Toho, který se mu ve'vidění zjevuje, mú n2,
.Drvní pohl8d připomíná bělost vlny. Sotva to vša.k naps&19 už mysli ria
něco bělejšího, na sníh, a tím to chce vysi;ihnout ještě přesnějio Sn-ad
mysl]'. i r;a popis u Dan 7,9.

|a±.OLúaL±9Lfl_oL±±ěí Tj. " ohnivý plamen" , čímž je zdůrazněn jas jeho vzhledu a intenzlta jeho jevuo
15, ±Lo_sLazio. Řec. chalkc)1ibanos, slovo nejasného původu i významuo B.yl to

p?avděpodobně nějaký kov podobný zlatu, zářivého leskuo "Mosazí" biblir;ké
doby byl vla,stně bronz (viz pozno k 2 Moj 25,3).

Ej2LřÉ9± .Tj. hořící v peci. Předloha dává přednost čtení, které tento výraz vztahuje spíše na mosaz než na samotné nohy, to znamená, že mosaz se

jevil& jako by byla spalována v ohnio Nohy se podobaly rozžhavené mosazi.

E3gFÍ#z:a:3n::šk;:bšv::tžá:[::#amůĚ;e:t:::%s#oT:o:e;:d::jg#„_
symbolem Stvč;řitelova hlas `.o

ruce sve, J3oží rub zde představuje, jeho udržující moco

16o

š:S#T:řáfFŽ :Sg:`: :y::o±c,ťŤedstavuje „andě[yL tjo posLy zvěstí sedmí
y-zS.l-éá:9L±í
Použitý tvar slovesa v řeětíně vystihuje trvaiou činnost , lcris•t;ovu stále půsc)bící moco
\

Meč s obou gJi±an Osi;_r=Ý

Řeca romfaia distomos,
s`, dvojím
___ _ -,doslovně
_--_-`___ ''meč
.`-_` -u.L
ostřím" . Romfaia byl šíroký_, těžký meč dá obc,u rukou. .Tento výraz se
pc)užívá v LXX pro Boží ''meě" při irstupu do ráje (viz 1 Moj 3,V24) jakož
i pro meč Goliášův (1 Sam 17,5.1)o

Výraz "neč na obě strany ostrý" je zř.ejmě odvozen ze semitského zvyku, .

i když se objevuje v řeětině už v 5. :století před Kr. v Ěuripidových.
hrách. Pravda, nacházíme ho ve Stai`ém zákoně mnohem dříve jako pi chereb --ústa r.eče (viz 1 Moj 34,26; 2 Sam 15,14.). V Juiodově příběhu pisa---:--_

_-

rých si;arých mečů, k*eré měly rukověť formovanou do podoby zviřeci hla~
vy, a přitom čepel vycházela z .úst:
Jan opětov.ně uvádí tuto symboliku ve Zj 2,12.163 19,15a21, kde -t;ento meš

vychází z l{rístových úst e je nástrojem Božího trestu. Zdá se, že i zde
nejl_épe pc3ho.?íme stejný smysl, symbolizující Kr.ístovu autoritu soudce,
a zvláště jeho moc vykonat soudo Skutečnost, že jde o dvousečný a ostrý
meč, chce naznačit pronikavost jeho rozhodnutí a účinnost jeho soudnýcíi
č inů o

Jako

gL-.r=.. L

Slunce j€ nejja.snějši světlo člověku běžně známé.
17o :|aLk;±!n|+LiEizLL První reakcí i;ěch, ki;eří směli vidět božskou byi;ost ozářenc)u nebeskou slávoijj byla ztráta obvyflé tělesné síly (viz. Ez 1.,28; 3,
23; Dan 8,i7;.10,7-10; Sk 9,4; viz také lz 1,5). Srovnej I)anielovu zku-

739, 740
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1,17-20

ijenost (viz pozno ke kapo 10,7-10). .-i`aktm poctěný člověk byl úplně přemo-

á:áě :žd::::d:žíáv±:E:íF#N?:gh:|?eE:g?v:.:ÍĚé gnáyÉ::ké:i::?:u(E:3:|iš:t:%_
vá a jeji kritici) , stro 51-61 origo Příklady emocionálních rea.kcí na to,
cm Jan viděl ve vidění, najdeme ve Zj 5,4; 17,6. I)va pří}clady, kdy Jan
v úctě padl k nohám anděla, jsou v kapo 19,10; 22,8o
_

------

lj,20-22;

:

Mat

28,5,;

:

Luk 1,13o30;

_

----

_-_

2,10)®

1ední. Viz pozn, k verši so Zde použitý výreiz je zřejmě citát
z lz 44,6 a je přímým překladem hebrejského te:ctu a ne citátem ž lxx jako
ve vo so

5Eí žÉĚ=Ř2:;ýh:ůZ_oťď =z ž3 ; Ísí , a: Ě: jTěT:ůrzzí:ó$3už:::::áš:gáh2a#Í::;g před_
stavu trvalého, nepřetržitého, ustavičného životao i`oto prohlášení má čás-

:ůš:ánžíz:3gd:ož:#;s::v;;ů;:`á:;Šnisil33 á; ů:žl7gátřg; L " :YVK:::t:yíe ží::toi
a i;en život byl světlem ].idí" (viz pozno k Jan 1,4)o
Doslovně "zemřel", tjo zemřel nc-. křížia Zde je zřejmý násem mtv
znak, ž~3 Ten, který se zjevil Jt.inovi ve vidění, byl Kristuso

žE#:gáví?:; i::z ešBi ;|Ěi#é , t tizm;:zÉ:v:1Ěa,Ěiš:žé ) : iřoid;3zv#:;3í
:]T:Ísg::oL:S§šSvžogL5:á ,v{ěE±s±z3 j:s± o:%:á:3ň,áíá*:ív# oÍ3Aj;3ggte#íz
pozn. ke Z,j 1,5o Slovo eimi = "jsem" předpokládá i;rvalou eixstenci a stoji v přímém .protikladu s egenop^en = byl jsem, (doslovně 'ístEil jsem Se")
mrtvýo
HS±JCš!S5ZJ:ěLkúi Viz Pozno k va 6 ,

4g!gg... Podle jiného ěteni je.tc-'jo slovo vynachánoo

Klíče. Klič6 jsou symbolem moci a právao (Srovnej pozno k Miat 16,19; viz

Luk 11,52)

±g±±±LL Ííieca had6S = Příbyi;©k mrtvých, hrob (viz pozno k Mat 11,23)o Kris-

Šg::e:Zfří::,Ť(3ůnuíí:2ÍTí:,v::n;::až:::Í:í(Ložs:?::ť:pĚánvířž;:nžjv|,5,
19o E±P±|a. Opakc)vá,ni přikazu z v.1lo
_"._ ._:1

až

l*eréž

si vidělo Tjo to, co ti by]o dosud ve vidění ulcázá,no (vo 10

18)o

Esteréž .i±j2!± NěLleří se domnívají, že tento výraz popisuje přítomnou historickou situaci, zvláši;ě sii;uaoi církveo Věři, že v proi;ikla.du k věc?m,
''kleré viděJ" -vidění Krista (v.10-18) -vztahuj® se pojem "kteréž jsou
a lsteréž se mají díti pc)tom", na nynějši symbc)1iclcy vystižené historické
udáiostio

Jirií se icHmívEijí., š výrazy "věci, kteréž jsi viděl, a, kteréž jsou, a kteréž se mjj díi:i pctom" prc>stě znamenají to, co Jan ve vidění viděl, co
pozo2.c)va]. a co měl .v. budoucnu joště vidět (viz v.11).

20. E!~.igq!ít±cÉ.o. ňeco mysi;crion = tajemství, mystérium, pochází ze slova

íT::žugáz::Ciáíímz:|:ž;Y:
?nš:::#:-:ť:.:skš:h;áuí€ž:áEžív;S:a`žělc:yš::řš:# neznamenal nic nesrozumi-

740, 741, 953-955
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1.,20

telného jakc) dnes, aie něco,` čemu mohli rozumět jen zasvěcení, i;j,. i:i, i`+eří mělo právo pc)znato Podobně Kristus ře]d svým učednikům, že jim bylo "dá~

•#::3;i.#;::::m:|J|áFí::::::=Y`Íá::::;:Í::;:::iJí;iív:,::Í:pÍ:EíÍ5Í::!;i;:;`:ž]-.dovské pozadí tohoi;o výrazu nacházíme v úryvku svitku od Mrtvého moře

;;Í;::#á;1iii;::á}:,ÍÍ;:;!I:Eo:J:ir;g::Í:d;á;;i`:;jíí:#,:::kh:;:5;á;.!:;n::
kladu stále opakuje.1Toi;o slovo se také běžně vyskytovalo v pohans][ých
mysterijních nábožensi;vích.
Zde se výriaz ("mystérium" (tajemství) používá o sedmi "hvězdách", symbclu
dosud nevysvětlenémo Hyní je tento symbol označen jako "mystérium" z hle-

diska té skutečnosti, že jeho vý]dad bude pr'ávě vyloženo Tak v knize Zjevení "mysťériim" je tajemým symbolem, Ld;erý má být vysvětlen tě n, l'.J.:??Y`;ť f.'.`tě-

Žá Z;3:::Évgg„tážizmEů:ž o J :k:. o3! á::ác2:hjimvigů:o2E:ek:z#Íž ;|? gyg-:3á3.:h
ních

(l`=apa

15jl)o

Sedm těch hvězd. Viz pozno k vo ll,16o .Tento verš (20) je mostem mezi verši 12-19 a poselstvim z kap. 2. a 3o Vysvětluje zjeveni z veršů 12 a,16 a

připravuje cestu pro poselsi;ví jednotlivým sborůmo
±agě±± Í{ec. aggeloi, doslovně poslůvé, ať už nebeští n©'Do zemští® Aggeloi
se vztahuje na.1idi u Mat 11,10; Mar 1,2; Luk 7,24.27; 9,52; viz 2 Kor 12,
7. Něki;eří vykladaěi vidí v tšchi;o "andělech" sedmi sborů jejich starší, tjo

dcizorce v době Janově; jim Pán adresoval poselstvi, které měli odevzda.t
svým shromážděním. Avšak kromě možnosti "andělů" sedri sborů výraz aggelc`i
se nikdy nevztahuje na lidí ze všech asi 75 případů, kde Han totc) slovo ve
Zjevení používáo Ze souvislQsti textu nevyplývá, o kterou z těchto dvou r,ožností jde. Zdá se však nepravděpc)dobné, že by Bůh posílal poselství sktiteč-

:Ě8h:%dš:igě]P,:i9S:ř:83:::ži: :š%:ůa( #8?, Í:3 Tfž?°Asá588}:dn°St Zt oi; C`žněrií

gidmůÉÉ!±Éi Viz Pozna k vo 12.
Sedm sboi.ůo Viz pozn. k v. 4.11L.

Z DíljA E. Gi VjHI"OV]É KE ZJ 1

"Zjevení Ježíše
1-2 (2 Petr 2
1 Jan 4
atr.ovnik Božího z
Icrista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal s].užeb:^úkům svým., které věci měly
by se díti brzc), on pak zj3vil, poslav je skrze anděla svého služebníku
svému Janovi, kterýž osvědčil slovo Božíj a svědectví Jezukristc>vo, a což.-

g:1:krví8ěirií:á,lúšš3±oCS:és:Ésg:eá:JŠJ:V::áT;83T3žiénáíe=:áif°Stháž:jÉv::;
Syna, kterému patříme stvořením i vykoupením. Kristus navštívil Jana na
ostrově Patmos, a`oy mu zjevil pravdu pro tyto posledni dny a ukáza.l to, co
se z@, krátko musi státi Ježíš Kristus je tím velkým opatrovnikem božského
zjevenío Skrze něho se dovídáme, .-e máme gčekávai; v závěreěiúch scénách
pozemských dějino j3ůh dal zjevení Kristu a. Kr.isi;us hocznámil Janovio

i..i`:ilovaný učedník Jan byl povolán pr'oto, aby toto zjevení přijal. Z prvr.í.ch
učedníků zůsi;al naživu už jen on. V Novém zákoně mu patří taková pocta .je,ko
Danieli ve Si;arém zákoněo
r`Taučení, které měl Jan získai;, bylo tak důležii;é`, že Krístus ho přišel pž.ímo z nebe předai; svému služebníku, který ho měl dále poslat sborů:n. T'o'n
na.učení má být předmětem na,šeho po?orného a modlitebního si;udia, prí)tcže

954, 955
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žijeme v době, kdy lidé, které `nevede Duch svatý, budou přicházet s falešnými i;eoriemio Tii;o 1idé stáli na vysokých mistech a chtějí uskutečnit
své ctižádostivé plány. Usilují o vlastní slávu a chi;ějí všechno zvrátit.
Bůh nám dal zvláši;ní pouěání, aby nás před takovými lidmi varc)val.. Povo~
lal Ja.na, aby napsal do knihy, co se odehraje v závěrečných scénách pozemských dějin

(MS

129,1905).

1-3Z eveni e otevřená knihao Á'inozí zastávali názor, že Zjevení je z&pečetěná kniha a nechtěji jí věnovat čas ani námahu na studium jejicri tajemsi;vío Říkají, že musí stál© hledět na slávu spasení a že tajemství.zjevená

Janovi na ostrově Patmos si zaslouží jen druhořadou pozornosto Bůh vša]{:

hodnotil i;uto knihu jinako
Zjevení odhaluje svěi:u to, co bylo, co je a co bude; je pro poučéní nám,
ki;eré zastihl konec světa. Malí bychom ho zkoumat s posvát-nou úctou. Pře-`
devším smíme vědět, co nám slouží k poučení. oo

Sám Pán zjevil 8vému služebníku Janovi tajemství Zjevení a`ch?e, abychom

je mohli zkoumat všichní. V této krize jsou vylíčena témai;a, lsterá už patř`í minulosti, a některé s věčným dosahem se odehrávají před naším zrakem;
některá z proroctví se cele nesplní, pokud nepřijde konec časú a nezač.ne,` ,.
poslední ve|ký spor mezi mocnostmi i;emnosti a naiížetem nebe (RH, 31O8ol897,):,'
i=-Viz EGW pozn. k 1 Kor 15,22.45

2. Jan_QiÉurů]cgdci__ na ±at_a!ái Jan byl poslán
ioučení Ód věřících podie odha,du nepříteie
Jan však získal i tam přátele a stoupence.
věrného svědka konečně poslaii i:am, kde už

na ostrov Patmos, kde měl v od~
zemřít v těžkosteáh a zapomenutí.
Nepřátelé si mysleli, že tohoto
nebude znepokojovat lzrael ari

bezbožné svěi; c>vládce o

Ale celý nebeský věsmír viděl v!;sledek sporu s přestárlým učednikem a jeho odloučení od spoluvěřících.. Na ostrově Patmos byli Janovými spoleěníky sám
J3ůh, Krisi;us a nebeské zástupy® Od nich dostal poučení, které oznámil těm,
ki;eří byli jako on odloučeri od svěi;a„ Vylíčil vidění a zjeveni, kt;erá dostal od Boha, a vyprávěl to, co se stane v závěrečném období pozemských
dějin. Když jž jeho hlas nebude více svědčit o pravdě, když on sám už nebude moci svědčit o Tom, kterého miloval a kterému sloužil, potom mají t]J*
jeho poselství, která dostal na onom sl{alnal;ém opuštěném mísi;ě, svítitjako
lampa

(M5150,1899).

1 Jan 1
Jan'ovi b
slavné
Ť Lidská moudrost ěasi;o
pohrdá nejlepšími lidmi, které ]3ůh použivá ke slávě svého jména a na ki;eré
ani na chvíli nezapomínáo Když Jan odešel na ostrov Patmos, innozí si
mysleli, že čas jeho služby už pominiil a zůsta.1a jen stará, nalomená třtina, kter.á může kdykolív padnout, Pán však uznal za vhodné použit ho na onom

osamělém ostrově, kde byl jeho sluha uvězněno Svět a fa,natíčtí kněži a zákonici se i;ěšili, že se konečně zbavili jeho stál© nového svědectvío (1 Jan
1 , 1 -3 )

Celá tato kapii;ola je plná neochvějné odvahy, naděje, víry a jisi;oty. Právě ppo toto svědectví tak úděsné pro ty, kteří chtěli zapomenout `na Krista
a nenáviděli ukřižovaného Vylaipitele, kterého zavrhli, chtěli se zhavít
hlELsu, který znepokojoval jejich sluch, aby proti jejich bezbožným skutkcům, ukřižování Pána slávy, neznělo už jeho mocné svědectvío Nemohli ho
však zavést nika.m, kde by ho jeho Pán a Spasitel Ježíš Kristus nenašel.

IJidé nemusí uznat a vážit si pravých a věrných.Kristových služebníků®.„
ale Pán je poctí. Bůh na ne nozapomenea On je poctí svou příi;omostí pro

jejich upřímnost a věrnost. Ti, lďeří v díle Božím zestárli, mají pro cír-

kev vzácnou zkušenost. Bůh si váži svých služebníků,
'cteří zestárli v jeho službě. Ježíši.°iv milovaný, nyni zesi;árlý učedník dostal nejslavnější
pravdy o posledních kapitolách pozemských dějin (hs ICP,1897)o
Q

955,
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741

Iz46
Na Pai;mos do vyhnan9-1o. (ž
si;ví se áostal zestárlý Jan po dlouhé službě Pánuo A na i;omto osamělém
osi;rově dostal více Epráv z nebe než za celý svůj př®dešlý život (RH, 26.
7.1906). Kristův zestárlý předstůvii;el musel jit .do vyhnansi;ví, aby lidé
už neslyšeli jeho svědectví., protože v něm byla živá moc na str&ně spravedlnostiv Áie i v odloi;čení od brai;ří ho navštivil Kristus, ]sterého neviděl
od nanebevsi;oupe.rií

(PiH,16,5 ol899).

9L15
Boži Dlán Dro budoucnctsto Pronásledc)vání těžce dolehlo na apoštol.a. . .
Byl vyhnán na ostrov Patmos "pi.o slovo Boží a pi`o svědeci;vi Ježíše Krista"„.
Viděl svého Misbra, s kterým v Judsku chodil a rozmlouval e. ke kterému se

v něžné příchylnosti skláněl. Ale jak se změnil jeho v`zhled! Jan hci viděl

: e b; Í a:::s ž:r:::to#mp: :::??. aJgnt :: ::fuB š2ž ug::; :7#Íu:Í:hn:gĚ * nÉa;;?|; gz )
0 Iúistus se z_ievil v s
Sobota, kterou Bůh ustanovil v Edenu, byla
Jano\.i na osa.mělém ostrově tak vzácriá.. jako když byl s věřícímí vo větších

ťž':°LT:8šÍ5?L?::á:C8áááv:S::ž:Lsáo:.rniv8gh:::::ýzá:%:::eL::S#(#:;?i:igoo)
16. 20
Sám sebou existu llc1 ausžzměĚ±i±eln.ýj. (čtí Zj 1,18-20)
(Jčm 1
J3}.-l to Zd=.oj vší milosti á odpušitěni, pokojG a milosrdenství, Ten sám sebou

exisi;ujíci, věčný a nezměniteln:'.>` který navštívil svého vyhnané`ho služebníl\ci, na as5rrjt,`ě Patmoš (}is 81,1900).

1o ka.pii;01a

1
1,1

1,1-3

7BC 953-6
AA583;

CW29;

7BC 953-4,971;

I)A 99;

GC 521; TM.113.

Colj 133; CW 101,175; DA 234; Ed 191; Ev 120,

=ů5=Zé`;ó3Í F5F82i5iTF=58iŤ; 28ác ;' 3á,±-.36í=ž ÍšL-8ž7ŠT ; 7ĚF:[ í;F 35
5T 15; Ti\'I 113ú

±,'3

#c593Ž;;cťlí i2ž'; §iG3§;;t33i{

1,5-6

GC 416,646 (l.H.i 347)

l,C;

SI, 287`

',

L'7

gf3í3:Í822; gť ::éLÍEv(ž:8i}5,±hj{ ±:3-9; Gc 3oi,625, 637, 64i (fl 345),

1,8

63C 1092;

L gg
i 59.io

CH 369;.PP 367;

1SM 381

íi3;;á!:=ž:Lá58:á;?8;2SFá`: ; í3?7;ígh'á62ásEÍG86Á78T; L38; 2g8; 2:8Í{
33;73T43fh5i ž59;;5áT6:2Š9i23: Í:í?27-8 (3TT 391); " 114,433

1,9-11
PP 129; 7T 2E8; 8T 17 (C;hs 259; 3TT 208)
1,9-20
.AA 581-6; 7BC 953-6; Mi,i 37; SI.i 49-50, 77L8;
1,1.1
AA 585; PP 367
1,12-161Sh[ 387 `
L,L3
r,H 4L9; 8T 265 tsD 2L; 3rír,T 263]
1,13-15 GC 624

5T 752 (2l'T 351)

1,13-18 4BC 1173
1,15 .
PP 708

±;±S

g'áí ž;í;G;'pi2;S;ti:T4±868}-;JiT5íáš?giĚ34!3f? Ít4±d 83 tc„7,

1,17.18 TM 95

1,18

JA 320, 483, 530, 669; ftH 47,349; H( 2Arj; isM 83;
254;

fl.,19
1,20

3T.I` 1.11)

Ev 656
Gt.\' 13-4;

1SM 370

2T 27i; 7T 7i (cH

742 , 743
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2,1;2

2. KAPITCLA

1. Andělu. Viz pozn. ke Zj 1\,ť20.

±±É9± Někteří připisují jménu EÍ.es význam "toužebný". V Ja.nově době byl
Efes předním městem římské provincie v jkii a pozčěji se sta.1 jejím hlavním městem (viz 7BC, str.88; mapa v 7BC ke .str. 714; viz pozn. k? Zj 1,4;
2,.12). Efes ložel na západním konci velké cesty oddělující Malc)u Asii od
S}'rrie; to kromě irýhodného post,ivení významného přístavu na břehu E8`ejáké-

-::gsíekřp::s:á:v:J:goj::fod:::ž::fg:ir:::05::C:á;n:1:Ozg:SÉá;e;oglát::ež:_
stavil na své zpá,tečné cestě do Jefuzaléma & Antiochís při své druhé i}ii-

;;:tgj::;Í:;in;i;;.:%;:!:Íe;v:;::::::*i::y;:h;š:ág;!š:;t:á:g;p:;:ig_
š:á:Š± {žizr%EyL?+:: 8Šc }9á32 :3%Ť: f : g:í:SÍ:t:::ínáůLt:±é:±3ÍÍ:[jrn=:9místě při svých misijních cestách. To by m.značoyalo, že jelm zdejší prá-

Í:žž#:;i;;;E::::!2::;:3:;Í:;:`±:Iřž°::;:;:#::5=;ž;íií±;ž:Í;:::žii;=é"
ki:eré jiné asijské sbory (viz Kol 4,13.15-16). Zdá se, že po svém prvnim

šísmv:cÍ:L.uří::š:áv:a:;:á::ěáaga.yá±Íř:bgf;stv5žažd#:df:;;.ko[emroku64
0 dějinách efeského sboru není s urř,itostí znáino nic vícei pouze asi po
třech desetiletích se toto jméno objevuje ve Zjevení. Tr&dice však naznačuje, že Jan, miláček Páně, byl vedoucím tohoto sboru pravděpodobně od
chvíle, co kvůli židovskcLřímské válce roku 68 po Kr. vedení církve z Je-

::Š.::é:;toí:::oj!:ázm73cíř3á=::6±eáť::škýcíoš;řešíge:YIBoyEsá::dzJ::e:žá-

:.š ' t ::u3:vsio::ís::í3 3S:::ááří;osg::S:ř:d#::Še:aů3mÉ::tánšĚ:m:d::;;:ájako celku.pomáhá nám lépe pochopit skutečnost, že jeho duchovrú sítuace

iye:g:i:k#h :Š:š:ms:Ěá::%Íná8:r3oc:::še cí:kšťo:g:žt i:5f:: , r:Í|., řEo:í |oo;
viz 1)odatkovou pozn. na konci kapii;oly). Sna,d,m můžeme vypočítat dc)bu apoš-

tolské ěistoty, vlastností před Bohem velmi žá,dané.
9=žÉ (má. v pravici). Řec. krate6 =. povf.ě dr.žet, důraznější výraz než ve Zj
1 , 16 .

Sedm hvězd. Viz pozn. ke Zj 1,16.20. Představitelé církve na zem.i jsou
pod zvláštním dohledem Kristovým. Boží moc a Hi,ilost jim vždy pomáhá v je-

jich povolání. Povšiiměme si, že charakteristiců způsob, jakým se Křistus
uvádí do h-aždého ze sedmi sbon°`, je odvoze!`` ze složii;ého vidění Janova ve
Zj 1,11-18.

Prochází se (chodí uprc)střed, kráčí uprosi;řed). Výra.znější popis Krísi;ova
vztahu k jeho církví než v kap.L,L3., kde podíe Tahova súědeátůí je Krístús
"

.u)rostřed těch sedm.i svícnů". J`|ko se jednotlivé .sbory apoštolské doby

Š:ÉÍLy]á3šř€.Í:Íápšž±Íe3oá3:g:SÍíogds:ř:bšařšst:=ší[`.::So,:3žos2a3±:bšáží:ůné
uč;e.3níkům, že bude s nimi "po v,ljechny dni až do skc)nání světa" (h{at 28,20)

ž±SÉLÝi Viz pozn, ke Zj 1,12.
2. Z`nLépí Každému ze sedmi sboHů Kistus říká: "Znám skutky tvé." Napoménu`bí pocr.ází od Toho, který dobře zná problémy každého šboru, a proto může

doporučit vhodné a účinné řešení.

743,744
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2,2.3

T#|J;d::::;:ž=ást::u:Seb:3užťížáéE:o::ánáecž:š:u:e3:::ř:j3,"::Sšl:;rk©v jako jednotku, Kristus j®dná s lidmi i vespc)lečenském útvaru -,j&ko
s církvi - a tské v jejich přímém osobním vztahu k němu.
§Js}±±JS}L Řec.. erga = skui:ky, činy, čínnost, ještě přesněji činy jako projev
mr&vní povahy. Ježíš Kristus zná celý život a jednání.

Ě=é±É (námaha) . Řec. kopc)s = úmva, námaha v důsledtqi nadměrného vypětí,
"dřina" , Je možno uvést verzi, podle které přivl&stňovaci zájmeno'Ltvůj"

za slůvkem "práce" je třeba vynechat. Tím. se slovo "práce" těsněji vztahu-

je k trpělivc]sti, která ji provází. Jako by tedy ruistus říkal: Vím, co
jsi uděla,l, a vim i o nám&ze a vytrvalosti k tomu potřebné.
TLÉRil_ivQ_g_t_;_ Řec. hypomone = vytrvalogt .(stá.1á, aktívní) , vytrvá,ní, doslova: "zůstávající.pod".

ěti. Příliš často, dpes jakó.kdysi, cirkov ochotně "ti.pí'.' nobo
shovívavě hledí na nesprávné uěení a jednání ve svém středu, a to ve jménu domnělého pokoje. Kristovým služebníkům to může snad připadat snadnější, když bud u mlč©t khřichu ve svých shromážděních než by se otevřeně

Nemůžeš tr

2ási??i:: á31š:aí::nív:áz:žl3 ůá:: i p:a=ť:u4á3áiuE:::kĚš s:3rvbžlv3:;h:g::n
v učeni, a že se pevně postBvil přoti bludu.
Z±É±!± Tj. Í`&lešných apoštolů, o kterých bezprosi;ředně hovoří podrobněji.

Vel]ý věroučný blud s© co nejdřive projeví ve velmí nesprávném jednání.
Co ělověk dělá, je nevyhnutelně důBledkem toho, co myBlí a čemu věři (viz
Přísl 4,23;

Mat

L2,34;

1 Jah 3,3).

ZJs!±±É|jsi(zkoušel jBi). Řec. peiraz6 = zkoimat, pokusit se. Efeská cír-

žež.p:::Í.p;:zž:T:±:vřá:ogL:o:Í:níf:š±§::í=:3Ě3#Er;3ž:kgáLEg3Íůáuťsm
(Igr]áciův dopis Efeským IX, 1).

V jednom ze svých dopisů Jan upozorňoval věřící. na přichod "anti]a`isi;a"
a radil jim, aby "zkoušeli duchy, jsou-li z Boha" (`1 J&n 4,1-3). N&plni1o se varovné slovo Pavlovo, které před lety adi.©soval vedoucím efeského
sbor.u, že mezi ně přijdou "vlci hli;avi", "mluvící převrácené věci" (Sk
20,29-30). Tesalonickým radil: ''Všeho zkuste; cc)ž dobréHo jest, toho se
drži;e." (1 Tes 5,2`1). Petr psal dlouho.o "falešných prorocích" a "falešných učii:elich" (viz 2 Petr 2). Porovnej s 1.Tim.1,20; 2 Tim 4,14.15,.

I když ze začátku. nebylo lehké postihnout jemné bludy jejich učení, tii;o
učitelé se sami projevili "po ovoci" (M&t 7,15-20).
Podobjiě jó tomu i dnes, protože pravé "ovoce Ducha" (viz Gal 5,22.23)

neni plodem života těch, kteři šíři bludné učení a žijí podle něho. Upřímduchovní věci, má zaslíbeni, že může, bud©-li chtít,
ducha a pohnutky, které podněcuji každého učitele

-:árhř|::ť::á3:€v:á:Jíé::
bludu

(viz

pozn.

k 1 Jan 4,1;

Zj

3,1&).

AELo_.š±o±é± Mezi nejvážnějšími bludy, které ohrožov&ly c.írkev ke konci 1.

stol., byl doketismus a určii;á začái;ečni forma gnosticismu. Blíže o tom
mluví 5BC, str. 912-913,; 6BC, si;r.52-59. Přesněji nás o tom pouči raná

tradice naznačující, že jeden gnostik, jménem Cerintus, navštivil Efes,
podníi;il neklid vůči Janoví a jeho shi.omáždění (viz lrenaeus: Proti 1]1udař`ům 111, 3.4.). Co platilo o Efesu v tehdejši dot)ě a .jeho zápasech s falešnými proroky, zdá se být pravdou o církvi všeob6cně.

Sj±Éš±±jgi= Efeská obeo odmítla "snášet zlé" (viz pozn. k v.2), 8 pro-

musela trpě
a pronásled :tzií:nÉš;š3řén:žy*á: :::Íi?Er=á:Íčá3ůž:E:ná ;%EáĚ:Ými uč ite -
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EĚPĚiiij[ggií Viz pozn. ic v.2.
iméno mé. Viz

ps3n|.ď:Sť:šé:':6;rFvis:::is:::d:á:áo:glío::tťJáťn:eaj-

ho jméne,; nazývali

í:,:žz#g:s:t::?žó)zďaoLýs:ž:ií:j;ghu:ri3:ijer:É=ukÉěg::žť:;f:3ds:g2:|i
vyvráLtit' jejich víru.

`

ovals. Některé i`ukopisy toto slovo vynechávají. Originál .3. verše
pravděpodobně zní; "Řůš trpělivost, vytrpěl jsi mnoho pro mé jméno a neocha.bl jsi."

l``Teustal. Řec

pia5)

kopia; = imavit se, vyčerpat se. Porovnej toto s|ovo (ko-.

u lz 40,3,1,

LXX;

Jan 4,6.

Tato "1áska" praÝděpodobně Zarhnovala lásku celébo srdce .
4. První 1
k Bohu a pravdě jakož í lúsku jedněch k druhým v bratrském kruhu .i k
bližním všec)becně (viz pozn. k Ma,t 5,,43.44; 22,34-40). Snad věrg

ry podnícené falešnými
všechno svědomité úa`ilí
urči.tý počet věřicích byl
měrou, jak bludné učeni

učii;eli vyvolaly buřičského ducha. Snad také
ze strany mnohých odolát přilivu Í.alešného
neÉ)ochybně i;ímto proudem víceméně zasažen. T
našlo v obci přístřeší, začaly i překážky.působe-

gÉo:,gů::a:v::tžl::oáaš:|:o;::g:3:gyp;:3:yltt::'ía=:;5':-8:Í|;ásGgť5?žgYgg,

Ef 4,30 atd.). Čím více osobních Ježišových svědků v církvi umlkalo protože jGden po druhém imírali, a;`vý`hled bli2kého Kristova návratu (viz
požn. k Zj 1,1) sé začal zahalovat, piamen viry a ode.vzdanosti pomalu
ochčLboval. I)ále ` o tom. pojednává 4BC str.834-835.

Viz Éozn. ke Zj 1,12. Církev se zpronevěřila své5. Pohnu€ sví
inu posláni Kristova .vyslance. Církev "padla" , ale Boží milosrdenství trpělivě nabizelo příležitost k '.''poicání" (viz 2 Petr 3,9).

Pa,kliĚ toho nebude (nebudeš-li činit pc>kání) . V úvodu d.opisu Efeským lgná-

S::k:ÍšsiuĚá:bi:ižb::k:al::á:i:g;Vši5."3:fřÉ`.' ,1','k#2t:sti" a "činění
6. Mikulášenců

Jedna z bludných sek=b, které ztěžovaly duchovní život

efeskému a pergamc)nskér.u sboru (viz v.15,`) a snad i jiným. Ir.enaeus zi;o=
tožňuje mikulášence s jistou gnostickou sektc}u: "Jan, učedník Páně`, zvěs-

tuje tuto víru (bohatství Kristovo) a hlásánim evangelia chce odstranit

::§:n::Td,á=±:rís::z€ýá:ák*mr3áš±Šoyg:zg=±pt#sp:ás::u5ákpĚágý:á:é::ť,_
&by je mohl zmási; a přesvědčit, že.existuje j©n jeden Bůh, ki;erý všechno
svým slovem učinii" (cit. dilo 11.1; AlvF, l.sv.str.426). Existují i:aké

'!iíí:Íi:;Í:*:'Í;i;Í§i;;Ín§§Ě°ÍÍ;;Í;Í^;;!!i:Í;i:;iníjí`:;:i:ií:;ii`ž;^§i:;;;;;Lt.

}Jevíme, zda je tradice o I;Iikuláši diakcnovi správná, může však jít o tutéž sektu, o které se zmiňuje Jan.,Ve 2. stol. stoupenci této sekty podle
všeho učili, že skutlqí těla neovlivní čístoi;u duše, a proto nemají žádný
Význam rl.a spasení.

7. i;.dLgLmia:ÉLq,íi± Tj. má pozorova`t danou radu (viz pozn. k Zj 1,3; viz pc)zn.
k lz 6,9..]0; .Mai; 11.,15.). Stejriá. slova doprovázeji zasli'oení adresovaná
kaž.dému ze sedmi sborů.

S|vLě= Řeětina v této vště mzmčuje, že ti, kteři .uslyši, poslouchaji s
poTozumčnim (viz pozn..ke S}: 9,4). Slyšeni Božího slova nemá význam, když
se živob nezm.ění podl6 vzoru, o kterém byla řeč (viz pc)zn. k }\'[at 19,21-27)
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Církvím

2,7-9

(Sborům) Zaj3líbsní adresované zde obzvlášť efeskému sboru p&tří
apóštolské doby, jak jsou

ve zvláši;ním smyslu ''všem církevnim sborům"

::.?fá;a#žhůí:Bšgmis:3r:g;í:ík;g:c:ed::t?v|P:sS:::Yíkož;vtííí)iýkátěchto
Zvítězí. Tvar řeckého slova naznačuje, že čiověk "trvale usiluje o vitě,z-

S::í"d::Eov:tžť:tsmYí:;ZÉ"žví:š?jář:Eí;:oá=E:d:t:nu;modžÉÉžsĚ:íimz:31ívšech dobách. Avšak souvislost (v.2) naznačuje, že přemáhámí (vítězení),
o kterém j© zde zmínk8., je zvláštní víi;ězstvi; jde o vitězstiú nad faleš-

nými apoštoly a učit®li, kteři pokoušeli věřící, aby jedli ze stromu lidLqkého pctznání. Potom poc>hopíme, že jejich odměnou za vitězstvi má b:'/t přístup ke stromu živc>t&.
Z dřeva živoi;a. (Stromu života) Viz pozn. k 1 h{oj 2,9; Zj 22,2.

Podobně jako v rajské zahradě (1 Moj 2,9)-. Umístění zdůrazňuje
důležitost stromu v` Božím plánu dokonalého svěi;a.
UDrostřed

EÍíže:±z o3á3:énk±eť: Í:íž3ÉpZ32Tagg gá3T6žg]: gáz§mb#: ,:íj:Tť;jg:#: t,ug6
Aplikaci poselstvi efeskému sbc)ru na urěii;.é ději.nné údobí najdeme v Dodat.
pozn. na konci kapitoly. 0 použití poselství prc> skutečný sbor v Efesu pojednává pozn. ko Zj 1,11.
8. Ahdělu, Viz pozn. ke Zj 1,20c
církvei (snyrnenského sboru). Komentátoři se dlouho domnívali,
že toto jméno je odvozeno od m\]ron, jméno jedné aromai;ické gimy, získa.né

z arabského stromu "balzamodendron myrrha" . Tato guma sé používala na balzamování m]-tvých, lékárnicky jako mast a spálovala se jako kadidlo. Viz
pozn. k Mat 2,11. I)nešní učeinci se spíše přiklánějí k názoi`u, že jde o
odvc)zeninu. ze jména anatolské bohyně Sam`orna, kterou v tomtc) městě uci;í-

vali (vi.z 780 str.93). 0 starém městě Smyrně čteme v 7BC str.91; viz mapa
7-BC, str.714. N`emáme žádné zprávy o tom, kdo a kdy založil církevní-sbor
smymenský. Nikde jinde v Písmě se o něm nehovoří.

Aplikaoe období smyrnenského sboru na historickou církev přip&dá na .konec
1. stol. (.kolem roku lcx) po Kr. ) až do roku 313, kdy Konstantin uznal církev (viz Dodat® pozn. n& konci kapitoly; viz pozn. k v.1C)). Někt©ří nEL+rhu-

jí i`ok 323 po Kr. ja.ko datum domnělého cisařova ot]ráceni ke křesĚanství.
li.:ěli bychom si všimout, žo prorootví 2. a 3,. kapitoly nejsou, přesně řečeno, časová proroct`ú a že(dsta jsou uvedena j®n proto, at]ychom pochopili

souvislost prorootvi s historií,

První i

oslední, Vi2; pozn. ke Zj 1,8.17Í.

gĚĚá#m`áe=T::i.p::z-pr=náěE3Záů:ážg;váá:.žFv:tůí:kivis5:oš3::řágEonáhluboký význam.

9. E][Qj± Viz pozn. k v.2.
§J±;±±jgL Některé rukc)pisy toto slovo nemaj'í,. jiné ho uváději. Viz pozn. v.2.
S ouženi . Také úzkost, trápení, utrpeni.. V tomto obdobi s© zkušenc>st cíi`kve

Í:z{:Í;;:§:í::ž;:gnÉ:;::;::;:§:v=j:,:á=;í;:;š::::ÍÍ:,Ť;§,:tg7žť:Í:§Š:í=~
následování křesťanů zahájil I)eciiÉ (249,-251) a Valerián (253 -259). Poli-

::3sgř:::řcio:a#:u::áa|j3;-vgv|3r;?05::Íbzas3:::1s:;ránn3n#ho-::5i.gn:egfsS::ricky ztoi;ožnit s mučednickou dobou. Další staletí se vyznačovala láskou a
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odevzdaností tisíců nejmenovaných muěedníků tohoto období, kteří byli ''věrni až do smrti'. `.
Chudoba. Ře`.`. ptčicheia = žalostná chudoba (viz pozn. k Mar 12,42). Smymen-

ĚTžgss::: :eE:Š::b:;u:::r± ::šuV::5%m? :=skv:* } Í:E°s:;::3d:: ::3Cp3á::=Éáo
nevyčítá. Místo tohc] Kr5.stus připorr.íná, ž© jsou duchovně bohati (vi.z pozn.
L- Jo'k 2 '5`.) .

I`Loiriání. ňec.

b:gs:=amL;aíĚpg°g::#gíť :::;Uháž=i„?ůči Bohu nebo člověku. V té-

i:o souvislcisti

g:;::í:;:|tin;i::ní;i;.:Í:::;:#a*ZS;iI:Í:Í:::#;oí;3i::i,:Í;áJí:ahuje na i;y, kteří o sobě tvrdili, že slouží Bohu, al© ve skutečncisti slouži1i satanu.

:32t3stožr:Zn:ác::±:6 Z#:%gt žyd: ,::á:Eív;3hsšg:#ě= g :v:SÉ:ž ž:dupí:Íz zsk
sl:|ýí:Š.1fdi:;igšel:,3,á:;;ž:8t;o.ž:1gtoÉ:'Z|!é:;:Srg::ř:c:u3;áá:šk::1sm:t"

:gy€:n:n:žÍ::jž:ikš::n::±gĚ:vpi:ži.(g:::::::a:oTíňÉ,°3:š::g::€8Z3?:éd°by
EÉji±P!± .Byli to pokrytoi.
Zběř s&tanova. Por ovnej podobný přivlastek "pokolení ještě
Jako sti'-edisko židovského spol©čenského živoi;a byla synagoga
56-58) nepochybně místem mnoha nešlechoi;ných plánů proti kře

(hbt 3'7).
viz 5BC si;r
anům. Jméno

ž:á%:s#a:::šd::go:3e:t:::os:::eotčágníš;ní=;gaLgz:;h:t;&3:|:á:éh?jl2,"
10. Nebo

ic' Viz pozn. k Jak 1,2; vi2; Jan 16,33.

{íj2JrpšÉ.i páš.= Nebo "budeš trpót". Smyi.neinský sbor. t)yl zř.ejmě významným

á::Ěegr:áá:žsš::#:mioEy#ťa±a±:SEán:1en:ť%:hs::gdp3:-:a#;::nz:igdování, které už jinde pustošilo,
museti předvídat budoucí souženi, kteié
i je očekává. Vyplývá to z tvaru zde použitého Eilcnresa "bát se", naznačujíciho, že se už báli. Kristus je potěšuje ujištěním, že navzdorjr budoucnosti plné pronásledování se nernuseji bát (viz pozn. k M&t 5,10-12).
Zjg±Ěeni bvli. S&tan je bude chtít pronásledovat proto, aby se vzdali své
viry. Bůh dovóli pronásledování jako prostředek m posílení & cůvědčeni
pravosi;i jejich víry. I když s:itan může zuřit proti církvi, Boží ruka splní svůj záměr. (viz pozn. k Jak 1,2; Zj 2,9).

•Řť*:kiýis:iv3Ěsg:::#e(S?vé~m[žZL3:V#.Vg#Š:Lm°#áigšiŤiárwfí#3*:Ť°

;:;ém:a;E=á::isvkřpi:#;,aktve::nťut:#5éáiy:Í,í|i#mT=áá:ž#:::šgťs?i
ůd#:impř:=a:áká:#i::dáĚLe:nííýgá-p#č3:o;násá:g;o:a:eř2Sš:ťk=:an'
*tE:Ýtn8:§==:i#y:ůťsr:|Ud3áic%iáLív3ř3íá:;n::s#isE%ás±m#řáá:ektj3:;
ho svým tolerančním výncflem roku 313 po.Kr. zrušil.

Křesťané byli tedy po celá dvě st8`let.í ve sťálém nebezpečí náhlého
zai:knutí & smrti pro svou viru. Jejich blaho záviselo ve v61ké míře na jejich pohanských a židovských sousedech, kteří je úohli nech&t na pokoji,
nebo si na ně před vrchností stěžov.at. Toto pronásledování bylo dovolené.
Císař nezahájil pronásledování křesĚanů, ale dovolil, aby jeho zástupci a

747,,746
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míst.rií úřednící sami rozhodli, jak křesťanství potír.at. Věřící tím byli

vy:#.šgavm:::gt!|:gá:?c28:á: ž=g:í; P:ávj:gk : o:i#iicEítĚ::f::ub;Í:iiře„
:šĚgi.3d:#mouái:Ěuáái:r3t"oÍ;

ej.ich ptohanšťi sDusedé se domnívali, že
• n
v.
1
, .
-_ ._. _,J
L`L±_.
,^^-1-"
-^r,
oh m přivolali jejich hněv na celou zem.

Římská. vláds však někdy útočně pronásledovala církev (viz pozn. k.

:.nůtýv:ř:míí:íu+LŤS:ť:ozoÉ:r%:::,n:Shg:::,:::u;í:Sk;:tž;áš%še:ož:#of
ta. Uvědomovali si, ž© to by ěQsem vedlo k rozkladu řimského života. Č&s-

##e::j:g#Íů:téožsda-;:vg:::Í:es:ž::::ážš?Y,o#::j±:;řa:á:t::;r=káželi. '-

Decíu::V::h:Íe:;:::é2:::ůe2m5ái:Éíi::::Ísts:3:á:áécá;g:z3:iáÉ:s?:=aívímu

;!:::Í:i:i;íž!:;Í§f:;:=:::::Ř::§:'§;;Í::::toí;:;ÍPÍ:s:šži;Ě:::;:Í:!;gí:U
Křesšanství se stalo c)bětním beránkem. Bylo rozhodnuto pronásledovat cír-

f:žL ž3ž ;% É::h:ánn::% ::ÍáÉj:o:: :šg±á=:esůígíÉEĚgs#b:eE3 Sm=±Í :S3Ía

:?Egž:op:o:žsíád 3:ĚáíEu, ::Zo:á:Íe::;ž::c;Š::áÉ:k:vv;:3Eůc#Éás:: g::Ěí:
Deset dní. Tomui;o výrELzu se rozumělo dvojim způsobem. Na základě zásady `
den za rok (viz pozn. k Dan 7,25) se vykládalo jako období doslovných deseti let cíáařsk`ého pronásledóvání od.ioku 303-313 po Kr. V i;éto době Dio-

:li::i;ánv;hi:žgvág:1;:::Ěňa.:š::uL33sg::ů:iusaž:d:áynsÉg::iííívp;:Eaásn::g:_
Římě. Podobně jako Decius a Valerian před ními, i tii;o vůdcovó se domrií-

žg církeJ v říši natolik zesílila a zpopulárněla, že když se křes-

ř?::j
i;ansi;ví rázně nezlikviduje, je konec' trádičnímu řínskému způsot>u života

a řiše se ro2,padne. Proto se rozhodli církev vyhubit zákc)mě. Pr.vní Dio~
kleciá.nův výnos proti křeB€anům vyšel roku 303 a zakazoval šíření kř'esĚa,nství v říši.

Pronásledová.ni zač;alo v armádě a rozšířilo se v celé říši. Piimšti sprá:v-

cové rozšířili svůj teror na křesšanské duchovsnstvo v naději, že když
budou vyhubeni pastýří, stádo se rozprchne. Hrůzy tohoto pronáj3ledování

živě vylíčil církevní hístorik Theodctret (církevní dějiny, I.6i), který
popisuje shromáždění biskupů na koncilu v Nice několik let po skončení
pronásledová.ní (roku 325 po Kr.). Někteři přišlí bez oči, jíní bez rukou,
lcteré jim byly vykloubeny, jiní s i:ělem i`ůz.ně zmi`žačeným. Mnozí samozřej~

;nž,d:::us;:Í:náy3:řř::±1ÍántAsi:g::Lt.12:r3:u:ž:Ítiťe:Íá:á:s:=%ís::S::Í:
<jejich nábc>ženství.

#nÉa:: ř::žu::m::ž;a:Ť ' " i: ::g:t íí:žÍ,ťr, z:3á:::: :t " ž±íř#az::m=::t js::"cjponovány doslovně, bylo by tedy zcela přirozené brát i "deset dní" doslovně. V tom případě čí81o "deset" by bylo bráno ve významu přibližně

;::;5:á:Í;átjo;;#:::í:#;o:::#::Í#5:§::í%;:í;2:]:Íž;:ntííí::53;:L
pronásledování, kterou skuteč.riý smyrnenský sbor nepochybně v apoštolské

i=ŤÍ :og::š:=1; P[:;o|ŠY|;pieláesg: láá:Š =:i::o:::a:og: :::;kí:ob:ž5:;Sřřodní histc)rickou situaci ve Smymě a obrazně to vztabovat na dě.jinné ot)do-

748,749
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bí představova.né smyrnenskou církví (viz pozn. ke Zj 1,11; 2,1.8; viz 7BC,
str.725; -I)odat. pozn. na konci kapitol.y).

B|!ĚJ:ě=Eh Řecký tvar slovésa ,;azn;čuje: "Pokračl,.j ve své věrnosti." Smyrna se osvědčila jako věrný sbor.
I)o smrti Originál naznaěuje my,šlenku: "Až do chvíle, do které je započítána i sml.t."
Koruna (věnec). Řec. steí.anos = věnec, ozdoba hlavy vítězů, ne však vladařský díadém. Toto slovo označ-cwcLiodar vitězům v řeckých hrách. Zde je
symbol®m odměny, kterou dostanou ti, kt;eří zvítězíli v boji se satanem.

života, Výraz ''koruna životá" je možno nejlépe překládat ve smyslu "koru::žstk*v:raáaáeážář3:eg",:s;u:š::á:;"ktjšr:žišů::áíE:t;ofg:žg3ŽeTÍůka;áTví].1, Kdo má uši. Viz pozn.

k v. 7.

Kdo zvítězi. Viz pozn. k v.7. Důraz 1]y zde- prayděpodobně
měl být na vitěz,V
.ství navzdory všemu "soužení",

o kteróm Se 2;minuje v.lo.

Druhá smrt . V proi;ikladu s první smrtí, která ukončuje lidský pozeT_ský život a po které příjde vzkříšení "spravedlivých i nespravedlivých" (Sk 24,
15). Druhá smrt je definitivní vyhlazení hříchu a hřišnílti a po ni nepřijde žádné vzkříšení (viz pozn. ke Zj 20,14; 21,8).

12. 4eÉŠL Viz pozn. ke Zj i,20.
rper&,?.moriské. Toto město bylo po dvě stoleti hlavním měsi:em římské provin-

%á;ážafs::;L:žshse:áš:::Sk;:s±á:ávj:%fmkrŘf:uftí:::ss===.9;;k#n:33odpř;aF.
čátku 3. stol. př. Kr. bylo město Pergamon hlavním střediskem kultury a
vzdělání v helénském světě. I když v Janově době začínal .jehc) slávu mezi
asijskými měsi;y převyšovat Ef©s, Bergampn si i nadále zachoval svůj předešlý význam. Tato dvě města zápolila o prvenství. 0 starém Pergamonu
pojednává dále 7BC, sti`.93; mapa v 7BC, str. 714. Význám jména Pergamon
není zaručen, zdá.se však,. že pojem "citadela" net)o "akropolis" je jedním z jeho odvozených významů. Příznačnou zkušeností této církve v .dot)ě
pergam.onsk.ého c)bdobí byla povyšovačnost. Z potirané a pronásledované sekty se si;alg nesporně populárni a mocná oi`ganizaoe (viz pozn. k v..13).

Meč s ot)ou stran ostr í .Podobně ,j@:'ko v úvodu poselství efeskému a smyrnensboru jde i zde o pctpis osla`veného Krista (viz pozn. k Zj 1,16j a 2,1).

13. Skutkv tvé. Jiné rukopisy vyné,chávají slova "skutlqr tvé, i''. Srovnej
pozn.

k v.2..

•1)

Stolíce sata.nova. Pergamon se vyznačc)val tím, že roku 29 př. Kr. se stal
sídlem prvního kúltu. žijicího císaře. Byl vybudován a vysvěcen chrám k

:aášáě?oůá; :::y:špgá:ytá3 3sS::Š:; Í;f:akžÉšg|n? ;ÉŠ:ĚS|g:g:žL?..::fš:
že odmítli uctívat císaře Domiciána (r. 81-96 pc) Ki-.), který žádal, &by
byl uctíván jako. "pán a bůh". Pergamon byl také náboženském střediskem
malé Asie. Byl centrem orieni;álních mystei`.ijních náboženství přinesených
seír, z Mezipotámie s mnc)ha pohanskými chrámy. Označerií "kdež jest stolice
satanova" bylo skutečně přiléhavé (viz 7BC, str.95).

Za pergamonský úsek církevních dějin je možrio pokládat dobu asi oÍJ začátku vlády císaře Konst&ntina r. 313 po Kr. nebo od jeho dornnělého obráce`ni

:á.3::t:Í :ge:::v:33 i::zp3soá::ánEo::k.n:eĚ3:gi Ég3:ž3±y!'á : 5:E:t::žÍ
rnoc v Západní Evropě (viz Dodat. pozn. k Dari 7) a v této době satan po-
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; ::ži: s=:ÍĚ::g:vžmř:SstĚ %n:š: o:írgi;o::36Ž;:ťí ž:g13zzá§:Ěn:: :::žíp:S::nlarity" .
Jméno. Viz pozn.

k v.3.

mé. Víru ve mě. Porc)vnej zkušenost hrdinů víry, jejichž jnéna uvádí
Antip8.s_._ Obvyklé řecké jméno sestávajíci z domá.cích slov antí = místo,
pas = zki'ácený tvar slova patEr = otoc (viz pozn. k ljuk 3,1;. 24,18; víz
Josephus: 'Sta.rožitnc)stí XIV.1.3/ 10). Jméno vystíhovalo otcovu naději,

Š;kí:ást&:ips:má:=|ggj:?nž=kog:;aEř::iám:mg:áozmÉS:ga:?n:vŠ;ž.,'rvš=:šá
víru umučen hned na začátku, snad proto, že odmítl uci;ívat cisaře. Je-1i
i;omu tak, příklad a zkušencx5t tohoto věrného mučedníka je možno poklá.dat

za příznačné pro nespoěetné tisíce těch, kteří trpělí pro svou víru v pozdšjších dobách. I když je možné, že toto jméno má symbolický smysl pro

pergamonské období církevních dějín, Pismo nám pi.o to nedává žádný náznak.

Svědek. Řec. martyg = svědek. }ihrtýr je ten, jehož smrt svědčí o jeho viře. Zde použitý`řeoký výraz "věrný martýř" se shoduje s v.ýrazeri vztahujícím se na Krista ze Zj 1,5 "věrný svědEik".

14.

Proti tc,bě. 0 zdůrazněni jednot. čísla viz pozn. k v.2.

j2a,1ámovo. Viz 4 Moj 22-24..Analogie s Balámem mznaěuje,

že někteři se

v Pergamonu E}nažili roí;dělit a, zničit cíTkev podněcováním takových zvyků,

které-byly křesčanům zakázány (vis dále pc)zn. o ''obětování modlám", víz
pozn. ke Sk 15..,29). Balámovi šlo především o vlasi;ní 2iájmy a ne o zájmy

Božího lidu.
Modlám obětované. Jeruzalémský koncil obojí výslovně zaka2;oval (víz pozn.
ke Sk 15.,29; Rim 14,1; 1 l{or-É,1). Ba.1á,m ovlivnil l.íd, aby ''smilnili

s dcerami moabskými" , aby obětovali, moabským bohům a "jedli" , pravděpodobně z masa obětoveného těmto bohům (4 Moj 25,1.2; 31,16). T©nto dvojí hřích

ž:::ty:=:*š::íts::a:;ižáe:ip::ťž:á:íb:š:=::í:irže=:ik::5u:3ídájíg:ch
313, kdyžKonsi;antin uzákonil kř6sťanstvím, a o deset let i>ozději, kdy,došlok
eho formálnimu obrác6ní. Tento císař usiloval o slouěeni pohanství
s křes ansi;vím ve vše-ch možných bodech a snažil se sjednotii; nejrozmani-

tější vlivy v říší a tak ji posílit. Přednostní, ba vládnoucí postavení,
které církvi dopřál, učinilo z ní kořiEit pokušení, které jde vždy i`uku
v ruce s blahobyt6m a popularíi;ou. Za Konstantina a téměř podobně si po-

čínajících jeho nástupců se církev rychle stala politicko-církevní institucí a zi;ratila většínu své přodešlé di`chovnosti.
15. Mikulášenců. Viz

pozn. k v.6.

16. _či_Qiž pok_á_ní_._ Ostré napc>m6nutí nazn&čuje vážné duchovní nebesp6čí,

které ohrožovalo pe'rgamonský sbor.
Mečem úsi; sv

Via pozn. k Zj 1,16.; viz Zj 2,12. Meč představuje troE!t,

který je následk©m nekajícnosti
17.

Kdo má uši. Viz

pc)zn. k v.7„

Kdo zvítězí. Viz pozn. k v.7.
•i-'u rr,amu sb
tou. Viz 2 Moj 16,14-36. Někt©ři se domnívají, že jde o narážku na Aronovu mannu umístěnou v nádobě a zachovanou v truhle smlouvy
(2 Moj 16,33; Žíd 9,4). Jedno staré židovské učení říká, že když přijde
:`,':esiáš, "poklad manny opět sestoupí z`nobo a oní budou z ní v těch letech
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áí:t:eí:a:::::h2::;:gtr?Ágái?ažl::édig::rť:::ua;:np=:š:::ág::p::á:fž:h;an
zde míní mannu jako symbol duc`hovního ž,ivota v Kristu už nyni a věčný život

potom

(viz

pozn.

k Jan 6,32.33).

EÍ!EÉ!±±JsjÉ±ri Pro výklad těchto slov bylo jako řošeni navrženo několik

s::Eýsga:y:hkůžv;#ašyíás:Ž,nžgo:ep;:švg::%š:vť*že=:d3É:sgž:gj::žzš::j=_
lů bílým a čérným kaménkem. S jistoi;ou je možno řici jen to, že' Jan n6-.

pochybně nsráží na nějaký obřad, při ktei`ém se od©vzdával zvláštni čestný. dar.
Jméno riové. V Písimu představuje ča.sto jméno člověka

jeho charakter a nové jméno chce nazn&čit nový charakter. NÓvé se neutváří podle stai`ého,
ale nahražuje ho a liší se od něho. KřesĚan zd® má zaslíbeno "nč)vé. jméno",
i;j. nc)vc>u a zvláštní povahuirivořenou podle Boží povahy (viz lz 62,2; 65,
15;

Zj

3,12).

Ěéé±Ln.Ý neví._ Zkuš.enost nového narození, změnu povahy, je možno pochcipit
jen osobní zkušenosi;í. Snahy vysvětlit tuto zkušencx5.t člověku, ktei.ý sám

znovuzrozený, neiTiohou nikdy vyznit pravdivě &ni úplně (viz Jan 3,
18. _Andělu. Viz pozn. ke Zj 1,20.

EĚgĚ#í#v=odpží#LTcÍ:§okoá:g:n;ná:níáajžů*Ěídgě#:eííků#v;%ťgTo%:ícžÍ=
kevního sboru, c) kterých se mluví v 19. vei.ši. I když vime o ní méně než

ž:i##h=ť:Í;:gť:tá®žíkri#išitžds:Íg=::#Smiiž=:!:ě#h
převá.žně k riěstským cechům. 0 starém městě Tyatiře mluiri. dále 7BC str.96;
mapa 7BC .str.714.

Poselstvi tyatirském sboru je možno v cii.kevních dějinách obzvlášĚ vhodně aplikovat na církev temného věku (viz I)odai;. pozn. na koncí.kapitoly).
Temý věk byl dobou, kdy lidé opravdu milující Boha a sloužící aiu museli
překonávat velké i;ěžkosti a i;ya,tirské období cirkevních dějin je možno
nazizai; věkem protivenstvi. Zcb pronásledováni plamen pravdy jen blikal a
téměř zhasinal.

gaff;á:un#3esžsm3dáTfflatip:éiv;rip:#:=c;:h*i9=:mngt=;p|gp|ayč:r#cgesSkutlqr se pokládaly za, prostředek spasenío Falešné a lidské kněžstvi
zastínilo pravé a božské kněžství Ježíše Kr`ista (víz I)odat. pozn. k Dan
7). Reformace spočívala v podstatě v oživení a obnovení sla.vných pravd
evan€;c.elia. Hlásala, ž© 1idé jsou spaseni jen z víry v Krista, že jejich
jed:i.ným měřítkem víry a života je Písmo a že každý člověk může jíi; 9ám
k přednímu Veleknězi, Ježíši Kristu,a nepotřebuje přimluvu žádného člověka
vn Boží. Viz pozn. k ljuk 1,35; Jan 1,14.. Tento název, jako: osi;atní použité v úvodech poselsi;ví c)statním sborům,je odvozen z pc)pisu oslav.eného

I;:i:::áš;:Íůrlázuněá=1:og3g:ás5Zát:í:';®J313::íp::Ě:žt3ri:géč:%Zák:í::o'oy

(viz

pozn.

ke

Zj

1,13).

.Qěj±±P!±]L= Viz pozn. ke Zj l,14.15p
19. ±][éí Viz pozn.`k v.2.
Sk_utkv± Viz pozn. k v.2.

E±aís± ňsc. agap5 = 1áska (viz pozn. k híat 5,43.44). Textová kritika poij-`;rzuje toto pořadí: "láska a
víi.a a služba a trpělívost". To je souhm
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''skutků" tyatirského sboru, přič©mž láska a vira jsou vnitřní základnou
vnějšího projevu služby a trpělivosi;i.
•§±!±ŽĚ± Řec. diakonie = siužba, sloužení (viz pozn. k Řím 12,7).
EěĚp9±i (víra). Řec. pistis (viz pozn. k Řím 3.,3).
{E=PělÉ]C9EL Řec. hupomoně (viz pozn. k:e Zj i,9).
Pos lední

Tj. poslední skutky hojnější než skutky první, jak to naznačuje řecký originál. Poselsi;ví ty&tirEikému sboru je jediné ze sedmi, které

konstatuje zlepšení. Navzdc)ry vš6m těžkostem v Tyai;iře zakusila tya.tirská
obec duchovní růst. Srovnejme s op&čnou zkušenosti v Efesu (v.4.5.`).
20. E9í (Málo) V jiných předlohách je toto `slovci vynecháno. Avšak některé staré řecké rukopisyuvádějí "mnoho" nebo "málo". Přednost dáme spíše
výrazu: "Mám prctti tobě" (viz v. 4`).

Ě]9±Lhá!!Éš= Ěec. afiemi = dovolit, nechat působii;. Sbor si hepočín,i~i správně nejen proto, že zjevně odpadal, ale také proto, že nevynaložil vážnou

snahu, aby z&stavil přiliv zla.

Jezábel. 0 historické Jezábel mluví tsxty; 1 Král 16,31; 18,13; 19,1.2i
21,5.16.23-25; 2 Král 9,30-37,. Zdálo by se, že podpc)ra Jezábel, kterou
poskytovala Bálově službě v lzraeli (1 Král-21,25), našla v Janově době
ozvěnu u Í.alešných proroků uBilujících vést ty&tirský sbor nespr`ávným směrem. Poselství naznačuje, ž© zde bylo otevřenější a vzdorovitější odpadnuti než v Pergamonu (Z'-j 2,14). Posi:ava Jezábel v tyatii.ském období církevních dějin předst&vuje mocnost vedoucí ke středověkému odpadnuti (viz
Dodat. pozn. k I)an 7; viz také pozn. k® Zj 2,18;

Smilnili a

dli mod-iá.m obětované. Viz pozn.

Zj 1.7,).

ke Zj 2,14; viz také 2 Král

3i2:ái,T:á ovs::::?:o:y:2r:S:o3;y#ě z:áigĚ:I: :m5g.a::;:š:égv:bsržeššán3g;ím

;#:t::Í:;u5:E:u!:Íi:v*í!::#i:ů;3:::č:;::;::;i:tá:::o=ž?h±:s%:nš:::
21. É±|í Nabídka odpuštěni pro nekajici prorokyni trvala imčitou dobu.

Nečinila (pokáni). Některé rukopisy: "Nechce se kát", tj. odmíi;á ho.. Zde
nejde o nepochopení ani o dobrovolnou nevědomost, ale o tvrdošijný a
vzdorovitý odboj.

22. Já, u"hu i na lože, Způsob potrestání falešné prorokyná odpovídá jejimu zločínu. Zdá se, že tento výraz`má svůj semit;slú původ a používá se,

LC§y,ŽšÍ::e: S:=:;::;:í[:žiší2n:[°Íů2ii};: Ji\:í:o:á? -k:XXz; žj:]8 :Í7r =::L°V={teříž cizoloží s ni. Tito nejsou blíž® určeni. Si'ovnej s pozn. ke Zj
17 ,1. 2.

Jesi;liže net]udou činíti okání . I)veře milosti so ještě úplně nezavřely.
se nikdy nestraní hříšniků, spíše oni před ním utíkají
:`.

7, skut_. `.:_.__..+ L Přednost dáváme čtenl; "Jejích skutků." Z hlediska Božího jsou hříchy Jezábel a jejích milovníků v podstatě jejími hříchy, proi;ože ona jako prorokyně chce být vůdcem církve.
Ě;[Ě±]L Cizoložstvi bylo u Jezábel dlouhodobým zvykem. Měla i děti. Obraznč,. `oy to mohlo pravděpcdobně znamenat, že získala stoupence. Soud měl

postihnout nejen matku, ale i j6jí potomstvo, které po ní zdědilo její
špatné povahové vlastnosti. Srovnej záhubu Achabových dětí (2 Kr' 10,7).

•, 5 1 , 7 5 2
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2,23-27,

Smrt'í. Jan mohl rii; na mysli znění texti Ez 33,27 (podle LXX, kde tento
významý t6xt zni): "Těch, Lsteří jsou v jeskyních, zabiji smrtí." V origiriále ěi;eme risto "smrt" "mor", net>o "rána". Snad takový je význam ''smf-`

ti" i v této Janově výpovědi.

.i-o-r

Ledví. Lodviny se kdysi pokláclaly za Bídlo vůle a cítů (víz pozn. k Ž. 7,,
Srdce, Tj. mysl ve významu sídla rozimu. l{r.istus proniká myšlení i cii;y.
Iúistův soud je Bprav6dlivý, protože vidí a všímá si t&jemstvi srdce
(viz Ž 7,10; Jer 11,20; viz pozn. k 1 Sam 16,7.).

H.rjiLítůi_nri (v. 24) Tj. věřícím v Tyatiře. Historicky se to vzůahuje
.ria malé skupiny ve středověku, které chtěly zůstat věrné ai)oštolskému
kř.esťanství. Podobná .hnutí byla mimo i uvnitř formální i.cai:olické cíz`kve.

3álá-ši#m§ádEžlž:e#Í%ysž::::n:šgT§Eavt-:ž`:::áLT:k:ífi3:Ě;:j:žo:::::
dy, jakou zvěstovala protestantská rofoi.mace, avšak pos©1ství "cstatním
v Tyatiře" bylo obrazem této situace. Bůh na ně nevložil žádné jiné břemerio kromě toho, aby t)yli věrní světlu, které dostali.
?Jčení t oh ot o , Tj.

učení Jezábel (viz pozn. k ú.20).

!.-Ilu`ookosti. Doslovně "hloubek" ve.'.významu "hlubokých věcí". Kr'istug doslovn€V3 opakuje, co sami odpadlíci ;pyšně prohla,šuji o svém učení ('jakž

ří'Éají") a označuje to za "hlubokosti Batanovy". Gnostikoi/6 tvrdili, že
jsou jediní, k*8ří znají "hluboké věci" (viz 6.sv. str..54~58).
Jinéhc)

.`_`_=.`.Li:t

25. Dokudž ne

Věrnost k světlu, které dost&1i, stačí.
"Blahoslavná nadějó" (viz Tit 2,13.) o blízkém pří-

cliodu Kristově byl& vž dy oporou křesi;8nům v sc>užení.. Kristus nenaznaču-

je, že se vrátí ještě zF žívota členů skutečné tyatirské církve, ani v
době tyatirského úseku církevních dějin. Viz pozn. k. Zj 1,1.
.26. Kdo zvítězí. Víz pozn. k v.7.

S±±jLkq EÝcr±__._ Tj. skutky vyjadřujici Kristovu povahu. .y jsou v přibém
rozporu se "skutky" těch, .kteři se spojují s. Jezábel (viz pc)zn. k v.22)
I`,.íoc nad

(moc nad národy). Srovnej s.pozn. k Zj 20,4.

§:i;::Ťj;i:*;k*:ž:#!::#ió;u#Ťi;iT;'ibĚí:§:2ž®*:giž#j;Í!:
e'jpověá.`To vyplývá z pseuáoepigrafického žalmu S'.alomoima 17,26 (Chari:ái::;ži.:;:;Í;;:Í:6#i:íg:o!;tic;:;iá;Í::::;:;;;iůí::!::;á#i:ÍÍ:íe:
kr8.1ovat s Kristsm, jsou zde představeni j&ko spolupracovnící v Kristo~
vě díle (viz pozn. ke Zj 12,5; 20,4).

žgt;`§Í:::;;:::;í°E:ff;;#±§o§;:::!§::3:4!;b:;Í;k;:::::{i:i5:ii:;:i;„ž
7,de má význam symbolu vlády i nási;roje trestu.
iT'..l.otj=j2!=ičířovci= (hrnce). Viz J-er 19,1.10.11.

S.±.±ÉS±áni budou. Vláda, o níž je zde řeč, provede nakonec zničeni t]ezí-jožných. 0 povaze i;éto vlády mluvi pozn. k ZJ 20'4.

!t`ii+if_žLjja±±jggEí Viz Mat 11,27; 28,18; Jan 3,35; 5,22.27; Sk 17,31;
5BC str. 919

ri'52 '75J
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28. E!±Lě;zé!LĚ2ř±Éj; Tou je Sám Krístus (viz Zj 22,16; viz 2 Pei;r 1,19)`a
29. Kdo má uší. Viz pozn.

k v.7'.

DoljATltovÉ pozlúnr KE zIEVENÍ 2
Aplikace jednotlivých pos81ství sedmi sborům na setdm za s©bou jdoucich

;:ico::|áí;:::níů::šíindňíť:zp:gz:;eígš3u:i:i.g::1:e3ři:offi&g::tnť::a:uÍ:átorickýmí údobimi. Ve snsze stanovit ta.to data, je tjí-eba brát v úvahu, ž©
1) proroci;vi o sedmi sborech neni časovým prc)roctvím v obvyklém smyslu

;::ůn: 1:;žá gláo: :Ě3 :3.::ÍgEr2žá3:É1: Ííd:Írg:?n,:::gi;:árš::j:. s:áí::č:3
liši od takov}'-ch proroci;ví, jakými jsou prorocké údaje 1260 dni z I)an 7,
25, 2300 dní z Dan 8,14 a 70 týdnů z I).rm 9,25. 2. Velké dějinné epochy
je těžko vymezit přesným datová.ním. Zde jsou data v nejl©pším připadě
spíše vhodným všeobecným mezník©m než přesnou hranični čarcyu. Skutečný
přechod z jednoho období do druhého je postupný. Přesi:o je vhodné rozhod-

nout o i>řibližných údajích; pomůže nám to zařadit poselství a jim odpovídající událosi;i dějin. Vykladači navrhovali různé údaje kromě.uvódených
a popisují různým způsobem jednc)tlivá ot)dobí. Avšak obměny v datování a
pojmenování nijak pc)dstatně neovl.ivňují všeobecné pogelství dopisů sedmi
cirkevním sborům.

-`

:... E f e s . Komeni:átoři se všeobecně shodují v tom, že obdobi dějin
představované tímtct církBvním sboi`em zahrnuje apoštols]Ú věk a, je mc)žno
ho tedy datovat od Kristova nanebevstoupení i`oku 31 (viz 5BC str. 257-260)
po rok.100 po Kr.

2.

$

S m v r n 8 . Poselství druhému a třei;Ímu sboru symbolizují přechcd

:ťígr:g=LT=#ťťnťánííáagseE:ů#SL:38j#3S,:oS=jg;í:ě;z:ťkgyám.ĚagTů;~
Lc` římského císaře. Před jeho slavným Edikt6m mi]Ánským z roku 313 bylo

šÍLei:#i|i:;i##gí*oíež:#i6:t:#L;šg#ť!!.ii%:f!:#e=j
ž:::žmť:tst#::ť#:Ťž:f:pi9Í3iu*.:gáažigí#L::i:Í:*ijo::Í%ť=z:á
smyrrienského c)bdot)í cirkevních dějin do obdobi pergamonského je mc)žno pokládat rok 313 nebo 323.
3. P e r

Inspirc)vané s lovo charakterizovalo perg&monské` obdo-

:Íe;:š:aí:ss=p::criguáuti::::ťtš03|go?:i%r;říáag:b:ávaá:ypeřÉgůššn;É:::v
obdob]'. na dobu úpadku císařského Říma a rozmach papežsi;ví připra.veného
ovládnout celé západní křesťanství (viz Dodat. pozn. k Dan 7;).

Íšniá:ohT:?:ao:gš:::tíe:::iž2;:::Íštč::::ýsE`o:á:hívJ;:e.ms3:žšáío3:3Í:.iá:áo
řimského císáře roku 476. Ot)rácení franského ]ffále Chlodovika roku 496,
prvniho germánského vládce, k římskému křá';Ěanstvi & sp`olčeni zájmu se
záLimy cirkve při dobývání jiných germánských kmenů je dalším možným mezník€.m. Roku 538 dostal papež Justiniánovým výnosem plnou pol.itickou moc
ne. Západě.

Historíci všeobecně pokládají pontifikát Gregora Velikéhc) (590-604)
z.;a mezní údobí př®chodu ze staro.věku do středověku. Gregor je pc]važován
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753 ,754

za prvního ze stř©dcyvěkých prelátů. On Veřejně pí`evzal úkol císaře Západu a jeho vláda byla záJcladem pozdějších nároků papežského &bsolui;ismu.
Rok 756 znamená konsolidaci Pap©žské politicl:é moci a nástup Francie do
role i;zv. "nejstarší dcery papežství" (viz 4BC, str. 837). Onoho roku
si francouz}ský vládce Pipin podmanil Lombardy v severní ltálii, kteří
ohrožov&1i papež6, a odevzdal mu jejich územi. Tento dar, všeobecně n&-

`

zývaný Papinovou dc)nácií, znamená začátek papežských států, ktgré papež
ovládal jako svrchovaný vládce po více než lc001et.

ťyí:kp:Ín,ekr3šťn53:2jť:Tffiťěd;::Íitíýíá:#č;::š:á;g:::É:odá5gb;ffgamonského obdobi. Viz 7BC, str.18-22.

S\:úež#mattií65i3tghp%:á=bžév°E::EÉc:=Smvg:#CocUÍ:Pr3:íÍsšťť:n?aův5ťj°E;
25; Zj 12,6) naznačuje, že rok 1798 by mohl dobře vyhovovat jako závěrečné datum trvání Tyatiry. Avšak z hlediska důležitosti i.eí`ormac6, kteL
rá zlomila pap6žskou nadvládu, by datum 1517 mohlo též být vhodným závěretčným mezníksm (víz 4BC, str.837; 7BC, str.50). Jiní uváději také rok
1870 jako možný závěrečný m6zník proto, že znamená záník papežských stá~
tů a začái:ek zvláštního pogi;aveni papeže jako "vatikánského vězně", za
!ci;erého se sám prohlásil. Avšak rok 1870 se zdá být přiliš pozdním datem

jednak pro 12601eté prorocké údc>bí, jakož i pro ostatní obdot)í církevních dějin ze Zjevení 2 a 3.
5.
ig ±_± y___í TenLo
sbor představuje reformační období od roku 1517
nebo snad od roku 1798 (víz předešlou poznámku o Tya.tiře). Ti, kteří na-

vrhují rok 1798 jako závěročné datim ty&tirského církevního ot)dot>í a zač.átek sa.rdskéhc) sboru, navrhují rokL 1833 jako vhodné datum jeho konce.

Z důvodů níže uvedených pod heslemr"Fikdelfie" navrhují za závěreěné
d&tum sardského obdobi rok 1755.

.

6.
F i 1 a d e 1 f .i e . Tento sbor představuje velké druhé adventní
probuzení. Za vhodné datum začátku tohoto období byh navržena i.ůzná da-

±%[.top2:L=e:žkntnár#íe±:r;°šř:3:3+ě#:±9épbixLiv:žěs#n?°ĚL%:íž;,šsr
a který časově ú.zce souvisel s W. Millerovým počátečným zvěstováním adventní.ho poselství. Jíní navrhují rok 1798, začátek "ěasu konce" z. I)an
11,35 (viz pozn.) j&ko:
.přijatelné datum. Další uvádějí datum 1755,
roL= všec)becně uznávaný za dobu prvniho ze zvláštnich znamení konce předpověděných ve Zj 6,12 (viz pozn.) vzhledem k i;omu, ž© tai;o volba odpoví-

dá poi.`aze filadelfského sboru jako církvi adventního probuzeni. Adventistiětí viykladači se všeot)ecně shodují v tom, že roku 1844 končí obdo`oí fi~
ladelfí3kého sboru a začíná dobu sboru laodicejského (víz pozn. k Dan 8,14).
7..

L a o d i. c-e a

JeLk jsme výše uvedli, rok 1844 s6 pokládá za začá-

tek laodicejského církevního sboru.. Jako poslední ze s©dmi pokračuj© toto
o`odobí do konce č&su.
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z iiíLA E. G. wHiTEo\ná KE zJEVENÍ 2

zř©tel .na óírkev
ozn. k Ef 5
efeEikému st)oru představuje Krista chodícího mezi. sedmi zlatými.
viz EGW

16 . 20

Poselstvi
svícn.y a se sedmi hvězdami v ruce. Jeho "procházení" nezi ními symbolizuje

jero stálý zřetel na církev. Ten, kdo stráži lzra,61e, nespí a nedříme. Ne-.
r.í lhostejný. Pomocní pEistýři maji zkoumat tuto obraznou řeč a` vě,rně ji. aplikovat na vlastní zkušenost, aby nezapomněli na velkou přednost, že smějí
r)řijímat světlo z hlavního Zdroje všeho světla a poskytovat ho těm, kter`ým
chtěji pomoci. (Dopis 4,1908)
Juda 24) Strážce chrámov ;-ch nádvoří. (Cii;uj Zj 2,1-5)
T.ato slova pocházejí z úst Toho, ;cterý nikdy neklame. Obraz zjevuje věěnou
1-5

(1 Petr

1,

bdělosi;. Kristus je uprostřed sedmi zlatých svícnů, prochází od jedné c`írkcve ke d].uhé, od .jednoho shromá.ždění k6 druhém, od srdce k srdci. Nespí a,
nedříme t6n, který ostřihá lzraele. Kdyt]y se o svicny měli starat lidé, jak
často by světlo blíkalo a haslo! Bůh však nesvěř.íl Svou cíi.kev lidem. Strá,žným domu je Kristus. Ten, který dal svůj život za svět, at)y každý, kdo v ně;ho věří, neza,hynul, alg měl. život věěriý. On je věrný & spolehlivý strážce
chrámových nádvoří. . .

#Šimzdgejg;3cEfáím:eá:cá:ů:ig:::ňn;.:::Íná:mic.š:ř:::h;::Ěmk:áí:::t=1:On je přitomen v každ`ém církevním shromáždění. Zná ty, jejichž srdce může
naplnít sv&tým olejem, aby ho zase oni inohli šiřit dále. Ti, kteři věrně

Š:Ěí#lůž:i?::řoú:o:1ávimi:t:š.uiže: :Ěsásř:žš:Í ?# 2g:š:fšg5Lplní Páne dba l os i; i . (Cii;uj Zj 2,1-5,) V těchtc>
1.15.16i) škodlívé náslad
slovech jsou Vyznačeny podminky přijei;í 'u Boha. První zkuš®nost efeského
sboru vedla k dobrým skutkům. Bůh projevil radost nad tim, že tento jeho
sbor šířil nebeské světlo a v něžné, soucitné lásce projevov8.1 Krisi;ova
ducha. V živc>tě Kristových učední]d se měla pi.ojevc)vat láska-, která byla

v I{ristově srdci,, láska, která ho vedla k obětovánívlasi;niho živoi:a za
lidstvo, k trpělivému snášení lidských obviněni do té míry, že byl nazván
ááblem, láska, která ho vedla k i;omu, aby za své pozomské služby konsl
mocné uzdravujicí dílo.
členové i;ohoto sboru však zanedt)ali Kristc)vu něžnou a trpělívou lásku.
Vle.si;ní já, jak se projevilo v dědíčných rysech charakterii, poskvi`nilo

`Zš.:%d8bš::C:3±%ýi9éssá::fc5á:kř:#áríůr#:še;eužž2:S;°ž:ížtí:::::ét:?e:;
pro ně bylo vším. Láska, která pudíla Spasitele, aby zemřel za nás, n®-

projevovala se v plnosti v jejich životě, a prc)to nebyii schopni dělat
čest Vykupitelovu jménu. A tou měi`ou, jak ztráceli svou prvni lásku, nabývali širšiho poznáni různých teorií podnícených otcgm lži (hs 11,1906).
2.

Viz ECHí/ pc)zn.

2-6. Hřivna lás

ko G&15,6,.

se ztrácí. Toto poselství je příkladem způsobu, jak;ým

:gžá::=ž:bg±í::h:3řošoÉná::nžř::áí::á::ožás#árkí=ťá;::3;g:gť3j§Zríy::=
nou. Byla i;o Boží láska, která zachránila padlé lidstvo od věčné smrti
(IvS

136,1902).

"Ale mám p`ro2 Jan 6, Láska ke Kristu ne otřet)u e vla.
ti tobě i;o, že jsi tu první lásku opustil." Slábneš a, ochabuješ ve svaté

4 (2 Petr 3

horlivosti -nezapomínáš sicŇ na jéjí cíl, ale ztrácí se aápal. Prvni lás-

š3 E:trí::±aj::ns::::ůn#]š ±ád:oZ:Z:řá E::Éě:šž:o::Íť L:ůŤČž:t:Íée aby
láska poznává svého Páji&, tím by měla být vrc)ucnější...

-87Bůh nepřijímá nic menšího než celé sráce. Ši:astní jsou ti, kteři od začát-

ru svého nábožens.kého života, zůstali věrní své pi`vní lásce, rostli v rilosti a v poznávání našeho Páji.a Ježíše Krista. Spolghlívý výsled6k jejich
otiecenství s milovaným Pánem um'Ócní jejich zbožnost, čistotu a horlivost.
Získávají nebeskou výchovu, a ta s6 projevuje vs vroucím, usilovném a hor1ivém životě . . .

::o3:,:á:;m:ťg%::md:gz;::i::Éa#šánih:;:::sgš:išláiyíriHk:ríRůri7,.:,?1887 ) .

I)uchovni ú adek bez Ovslm14-18 1. Král 11
`==>=_TnLEt_íL±
V
J=_ -__
příki`ém
____
+
protikladu s vícer`ými uvedenými ctnostmi je obvinění pro-

4-5

Viz EGW7

ozn. k Z

:;,Jg:Eřím,Fe:i 3r:ir:á::ímsio:r::i ť:Eiét síeí:oj:i. tžaE:Zíi E:v:;ošf;Íupavel. V tomtéž městě byl chrám Diany, ki;erý byl co do slávy jednim z divů

:ž:;|ak::S:#:;:feš::nág:=d::ránáí:1ansř:::kšep::Li:::sžvái:hnšFv:ĚÍíiip::pravd, které je spojovaly s Kristovými následovniky, a místo toho přijali
zvláštni sata.nské bludy.

•:.::orz±, já 3Ěgds±: Éaš:v:Ečšt#*o;;íjgá:iz:Fmo;3:eES#i : ;:rq:
ci si neuvědc)moúa.1i svůj duchovní pád. Nepostihli, že v jejich srdci nastala zníěna a že by ss měli kát za ochabnutí v prvních skutcích. Bůh je
však ve svém milosi`denBtví vyzj)val k pokáni, k návratu k. první lásce a.
ke skutkům, které jsou vždy výsledkem pravó bistovské lásky (hs 11,1906).

znamená mavní ú ádek. Ztrátu první lásky je možno ozn&ěit
Ztráta lás
jako
něco, co
za určitý mravní úpadek. Ztráta této lá3ky je v'představena
' `
a
, I _
____, _.___ lž^L

6J-

ůť:ižnžt:::Í|:á33Ěin:Egk:í:o:ás:ĚEžŠísi'n::u3Šijg:g.ťknel:žíg3iTtěch'
Hří-ch mikulášenců. Hřich mikulášenců spočívá v záměně Boží mi-

lolĚiTzaimyslnost (RH 7 6 . 1887 )

_( Ěírp 3 ,lil Učení-mikulášenců. Dnes je všeobecně rozšířeno učeni, že Krisi
tovo eva,r.gelium zbavilo Boží zákc)n platnosti, že "vírou" jsme zbaveni Povinr,osti být činiteli Siova. To je úšak uěení mikulášenců, které Kristus
nekompromi:ně odsoudil (ST 2.1.1912)
čekai;, dokud
tromu' života. (Viz Zj 2,7) Musime sna.d
v .___J__O T,J_
_J1-'
nebuaeme proměněni, abychom mohli jíst iisti ze si;romu živctta? Kdo přijí-

7 tz,iL22a-

má do srdce Kristova slova, ví, co-to znamená jíst listi ze stromu žívota..

(Viz

Jan 6,33-63)

Když věřící pod vlivem I)ucha svatého uchopí s&motnou pravdu a přij€m4 ji,

33i::uJáb??1:žínFsŠ:%upÍ:cEžzín: ů:ůsťv:Ťijimá Krístův živst a ocenuJe
Chlebem života je poznání., které příchá2:i od Boha. Ijistí 2;e stromu žívo~

ta je určeno k uzdravení národů. Když člověk uvěři Krístovým slovům a žije podle nich, potom celou jeho bytost oživuje proud duchovního života.
T`al= se stáváme j6dno s Kristem. Slabá a mdlá zkušenost se stává sílnou.
Když zachováme počátek své naděje pevně až do konce, dosáhneme věěného

života.
Každou pravdu je třeba přijímat jako Ježíšův život. Pravda nás očišťuje
od každé nečisi:oty a připi.avuje duši na Ki-ístovu přítomnost. V nitru člo~
věka se ztvárňuje Kristc>va p.odoba, na.děje slávy (MS 103,1902).
7.11.17.29

(_Z.i _3L,6i.1Jť22l

éuši

bláznivé

má uši, slyš, co I)uch pra,ví církvím." "Když "slyšíte, co

řeči.

'lKdo

říká círDuch

-88a uvažujete o daném pouěení, potom. budou vaše uší zavřeny pro bláznivé
a.nesmyslné řeči okoli. NebudBte j6 slyšet, ani opB,kovat a nebudete po
nich čmi toužit. Když Kristus uspokoji hlad duše, znschuti se vám tyto
nesmysly. Nenajdete v nich zálibu a mis.bo nich si vyvolí.te chléb z nebe

(h'S

92,1901).

9
Shromáždění satanovo ( synag6gg sata.nov&) a Shromážděni, které ovládá,
satan, označuje Kristus za synagogu sa.tanovu. Její členové jsou dětmi

neuznávají
neposlušnosti.
\`.',`,.._`-`,z.*-_ ,-`
_--_Jsou
` _ to
--, ti,___
kteří
_ __ svévolně páchají hřích a

platnost Božího zákona. Směšovat dobro se zlem a odstraňovat i`ozdíl
mezi dobrým a zlýri je dílo satariovc>. Kristus chce mít .cír*ev, která
usiluje o oddělení zlého od dobrého a jejíž členové nebudou dobrovolně
trpět nepravost, ale vyloučí ji ze srdc}e a žívota (RH 4,12.1900).
10 Kristova odměna. V onen den posledního tresi;u a odměny pc)znají
sv8.tí i hříšníci v Tom, který by1 ukřižován, soudce všech lidi. Každou
korunu položí m hlavu svatých Nejvyššího Kristovy ruce -ty ruce, kte-

.ré byly podle rozsudku krvelaěných .kněží a zákomíků přibity na kříž.
Jedině on může dát lidom radost věčného života (RH 22.11.1898).

2. kapitola
2,1
2,1-2

2 ; :=;,

2;:_3
2'4

ž3§_Ž}18; I>A 194; Gff 134; 6r 4134,4i8 (3TT 5i); ,8r 23 (3TT
5T 435

(2TI` 140)

EM5;5};8::9í2;;g ;:gT_7:5É}{; 3g;_;gúsoú87-8

;3c5;á]iri]s23#ioi:Mw%oL55
ťT{ i:+_:3 iv;%;9;::0%3:;}33;23i;7;T 386 (2TT 127"H6); 8H6;

2 j4~5.

33Foá229á:g ::# 3$6i?oiMLSL632ť°3,; t`?;{ ;§iíoás,ť 37š;, 332;í3Lt 3TT

2F

;:ML:::3:í; t#T22:5r:i2ŽŽ!i3Í: ;::;4g3 #T2::
356 ,450

252); "
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2,6
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2,7
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2,8
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G\[.'.13

2;:o

Ec53Š:;7Eg §:3; E: §;3,; á32áí;TH:9á4:T2šZ5ž5:ť ±rsn 3CX,; 5, 7í

2,11
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2,13

LS 322; 3T 110

GC 673,.
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1.

Andělu, Víz pozn. ke Zj 1,20.

Církve S ardinské První významé město jižně od Tyatir,y. Jak Tyatira tsk
i Sardy byly nepříznívě sítuovány. Starávěký zeměpisec Strabo miuví .o
nic.l jako ''o velkém městě" (Geography XIII. 4.5), i když v Janově.době
nemc)hlo co do význam,u soutěžit aní s Efesem ani s Pargamonem. 0 Sardách

:iuy;Í:É±erz:?át:f,ráo::-::;,Vggn2gsj:Í-::'n;:ípái:gý,,,n3:::š#ůší.na-huSedm duchů Božích. Viz

pozn.`ke

Zj

1,4.

Sedm hvězd. Podobně. jako obrazné vyjádření

uvádějící poselstvi každému
z ostaí:ní,ch sborů í toto je odvozeno z popísu osíavenáho Krísta v první

kapitole

(viz

pozn.

k v.16.20).

S!S!±ikv_t_Té._ Viz pozn.

ke Zj 2,2.

±z|é±9= Zde "pověst". Tento sbor se vyznačova| určitým pokryt`octvím, protože jeho člepové nebyli i;ím, čím si mysleli, že jsou. Oi;evřeně: reformované církve od.halily význa,m života viry v Ježiše Krísta, většinou
však nakonec upadly do stavu pc)dc)bajícího se do jísté miry situaci té
organiz,ace, ze které vyšli (viz 2 Tím 3,5j). Jejich jméno ~ pi`otestanté naznačovalo opozici protí nepořád±tim, bludům a fomaliBmu římskokatolické církve e jméno reformace naznačovalo, že se žádný z těchto omylů neměl dostat do protestantského společenství. Víz str. 4lú5.

±gi_ im_tr.Í_. 'Touto trpkou přípomínkou začíná poselství, které pozůstává

:ÍEŠ:.:°:á:o:%=:š:hán*d:Ěí::h%°řog;e?:žž}ťť°Ž;}Lž_í:;ÍšŘ},::j::ř:š:á;bI'|ristus pcsílá pokrytócké církví v Sa,rdách své nejrozhodnější pokárání.

žtá,;o#`yt:y:as:ggžÉ:::á:í:k:Š1:vřdE::t:e,:::t:án;á:,ig;:a2,:=,Évg:1(3íz
2 Tim.3,5). Úsek církevních dějin odpovídající sardskému období odpoví-"
dá závěru reformačního úsilí a je možné ho datovat od roku 1517 do roku
1755; viz také Dodat. pozn. ke Zj 2.

Někol.ik desetiletí po začátku refcmace zLt=usily nové církevní sbory období prudkých věroučných sporů. Nak:onec názorové rozdíly byly urovnány
přijetím určitých věrc)uěných článků, které ochromovaly dalši bádání v Písmu. Podobným způsobem ustálíla římskoka,tolická církev v prvních sbc)letích
E3vj.ch dějin mohé nauky. lÝá.rodní církve, chráněné mocí a pr'estiží státu
a ukryté pod záštitou přísných vyz.nání víi`y, Še všeobecně spokojily s
formou pobožnosti bez jeji moci. P.aciori31ísm.us 17. Q 18. století byl dalším významým čínii;elem, který přispěl k ochromení zájmu o du.chovni věci.
Pod vlivem vědeckých objevů začali mnozi učenci věřit, že všechnp vesmírné dění je možno vysvětlit přirozenými zákony. T.|kto docházeli k závěru,
že Boží poslání m tomto světě se omezuje nci onu první příěinu a že od
prvního Božího stvořitelského záJ5ahu jde svět dále víceméně nezá.visle m
Něm. :.i{yslitelé, ki:eří pro své nezávislé i;eologické názory nem.c`hli přijmout vymezené fc)rmule protestcmtské ortodoxie, se někdy přiklonili k tomuto novému Í`ilo25ofickému rciciona.1ismu. I když racionalismus vytyčil vysoké ideály v politických a humanistických vědách, přece jen sv}''mí před~
poklady ochlazoval duchovní zápal pro nábože}`ství a to bylo v mohém
siiiěru přízna,ěné pro proi;estantí.smus poreformačnich staleti.

2. Budiž bedliv
24,42;

0 bdělosti jako křestYanské povinnosti mluví pozn. k Mat
25,13.

viz také Mat

-90J-iné
I v odpadávájicím protestantismu bylo !ůěcc) konzervujícího.
}vhohé se ztrai;ilo, ale ne všechno. I)uchovni život proi;estantismuimíral,
systém však nebyl mrtev. ''Jiné" můžeme pokládat za klíč sardského období

cirkevních dějin.
skutků
(dostatečné skutky) Proi;estantský zápal v prvriich le~
tech sliboval nástup k plnému poznání zjevené pravdy a k její aplikaci v
životě. Postupem ěasu v,š`alc ochladla horlivost a zbožnost a tato církev
přestala uEiilovat o dosažení svého cile.

,

3. ELo!B!±iž_t_e_dy= víz zj 2,5o

gíL+iĚÉjřij±L Tvar řeckého slovesa naznačuje nejen i;o, že sardský církevni sbor dostal pr&vdu, ale že ji stále má - všechno nebylo zti.aceno. Nadě-

i'ááí3 :gííiĚ3:g. d|::žÍ:ř:aE:::*m; Š ::áž:EeÉ:';ápá:Íi? š:Ít;:ěsž:g::Šst
jasněji vyjádřená ve v. 4.
Ě±ňp9±=±±± Řec. metanoe5 (viz pozn.` k lilat 3,2).

Z±j2!ějjí
s Mat
24,43, nejen
kde se
mluví
o druhém
Kristově.
'V.arováníPorovnej
zďe může
zahrnovat
druhý
přichod
sám, příchodu
a.le bezprostřednější
božské navštívení (viz Zj 2,5). Obojí inůže neočekáva-ně zastihnout ty, kteří se nekáli a nebděli (viz GC, sti`. 490).

4. ELěJské oLioÉ_r. Viz pozn. ke Sk 1,i5,.

\

škvrnil roucha svého. Obrazný výraz. pro mravni nečistotu, do které
up?~dla vět,šina členů sardské cirkve. Viz pozn. k Mat 22,11; viz Zj 16.,15i
viz také pozn. k lz 63,6.

`

V bilém i`oušé.

V proi;ikladu k těm, }steří mravně padli, čímž poskvrnili

svéToucho", věrní jsou představeni jako hodn.i noE!it "bílé i`oucho". Ná-

sledující poznámka "nebo jsou hodni" a použití téhož symbolu jako ve Zj
7,13.14 naznačuje, že jde o srr,bol jejich čístoty. Z další souvislosti

jasně vysvitá, že nejde o jejich vlastní s.prs,vedlnosi;, &le o to, žé svá
roucha vybilili v krvi Beránkově. Oni dostali I{ristovu spraíredlnosi;.

;Í#:;#pŽ;:;Íí::ÍÍ;%:;g;:b=r;Í;í:á2ásc#::,q:#3:::ítťš:opa:v:#h
5. Kdo zvítězí. Víz pozn. ke Zj 2,7..

odín , Tj. oděn nesmrtelností v budoucim životě.
^T`LOuchem

J2É±ÉEi Viz pozn. k v. 4.

I.Tikolii; nev mazl . Viz pozn. ke Sk 3,19. 0\)razná řeč "n®vymaži" ujišĚuje

kajícího hříšníka, že jeho hříchy mu byly odpuštěny, a nekajícíhc) varuje, že jeho jméno bud© vymazámo z knihy života. JehQ zvláštnost jakc)

osobnosti `přestane existovat, riebude mít více podíl mezi stvořenými bytostmi. Porc)vnej s GC, si;r. 490.

Z knih

život.a.

Viz pozn.

k Fil 4,3;

viz

Zj

13,8;

20,15..

Tj. uznám ho za věrného a odevzdaného následovníka..
Z{ristus je obhájce a prostředník, velekněz všech, kteři se dožaduji jeho
spravodlnosti (viz 1 Jan 2,l.3s viz také l'Jlat 10,32.J3; žid 8,1Ú).

E:ř±|±ěL±]!J±±gi "širším a hlubším záměreh" plánu vykoupení je "obhájit Boží Čhai.akter. před vesmírem"

(PP 68; viz I)A 19). Když IG.ístus sto-

jí jako obhájce a velekněz svého vykoupeného lidu před Božím trůnem, dává a.ndělskýn zástupům přesvědčivé svědectví, ž© Boží cesty jsou spraved1ivé a spolehlivé. Zástupy nebešťanů vidí Boží spravedlnost obhájenou

757,758
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i v jeho "neobyčejném díle" (Iz 28,21) potrestáni nekajícich a v odpuštění hříšníkům, kt,eři vírou přijímají jeho spásnou milost. Bez velerměžské přímlwy Kristovy by s© mohly tyto jinak tajomné skut}qr Boží zdát
rozuinným bytostem vesmíru jako libovolné a nespravedlivé.
6. Kdo má, uši. Viz pozn.

ke

Zj

2,7o

7. Í4±dělu. Viz pozn, ke Zj 1,20

Filadel±`itské církve. V ýznc" slova: "brai;rská láslffi". Toto město bylo za-

loženo asi 1381et př. Kr. a pojmenoval hc> perga"onslqý král Attala 11.
Fil.adelfus na znamení věrnosti svému staršímu bratru Eumenovi 11. , který ho předcházel na trůnu. Po pustošivém zeměi;řesení roku 17 po Kr. ho
přebudoval římský císař 1`iberius; zůst&lo vša.k poměrně malým městem. Ležolo asi 30 rr,il jihovýchodriě od Sard.

Poselství filadelfskému církevnímu sboru se v historické aplihcí týlaá
protestantismu pozdějších let 18. a první `poloviny 19. si;oletí a jeho
cilem bylo učip.it z náboženstvi živou, osobni záležii;ost (viz pozn. k v.
2; viz Dodat. poz.|. ke Zj 2). Ve]ké evangeliza.ční a adventní hnuti v Evropě a Spojených státech zvláštním způsobem obnovilo ducha bratrské lásky a zdůraznjlo praki;ickou zbqžnost v protikladu s pouhými náboženskými

f:r:,;:iťí 3ži:e:Íu;Íž: í:c-::ái?g:ť:.á:t:3áoK:šg:g::t;iT E:Íz::áĚ; šgsi:ávracírkev od začátku reformace. Dále o tom pojednává 7BC, str. 67-70.

ffiív;d;áůo:o::áeÉ:i=* s:a:t:ě:z::g:jevžr:::;;mnážÉá3šj:I:aío;:Ě : i:ž3 ,
.stvi

(víz Luk 1,35;

Slc 4,27.30;

viz

pozn.

k'Ján

6,69.).

Ě=±LVLÉ Ř6c. a.lětr^inos = pravý, skúteč.ný v pi`otikladu s falešiiými bo.hy.

ž;Í:t:avÉgůžž,:%:ž2,v::Í3p#š:j:8:Z3i?šáI:apáároů#ís:rE::gĚig3:íd3:y
domácnosi;í, což `oylo zvýrazněno toq skut.ečností, že dostal klíče domu
Da.vidova. Kristovo viastnici;ví "kiíčé" předsi;avuje jeho pravc)moc nad

2á?'%í Ífn:,2ž9:sš*o;ni;rs:,zF;?ÍJ; Sž2Tf6;k:Z2 g:zg:skáh=i,tl:žťz Mat
žto otvírá
zavírai:

Tj. "klíčem Davídovým". Kristus má plnou moc otvírat i
úspěšně dosáhnc)ut plánu vykoupeni.

8. |víí 0 důrazném jednotné.Tn čísle viz pozn. ke Zj 2,2.
§js!±±JS]L: VíZ pozn. ke Zj 2,2.

Otevřené dveře. V předcházejícim verš`i se mluvi o Krístu, který má "klíč
Davídův". 8. verš může naznačovat, že timto "`klíčem" otevíi`á nyní před.

Í`iladelfskou církvi "dveře" neonezené přiležii:osti k osobnimu vítězství
v zápasu s hříchem a př-i šíření svšdectví o spásné pravdě evangelia.
0 podobném uplai;nění ''dveiv`í" jako sympolu příležitosti hovoří Sk 14,27;
1 Kor

16,9;

2

Kor

2,12;

Kol 4,3.

Advenťisté s.d. vč;ři, že zakonč©ní fii'adeifského obdot)í (1844) znamená

:á:,á::f.vzÍ::Ě|iší::h:&s::d:e:3|p=g:::o,ži3az'Zá::3,zá,:í;6,ázoižiší:o:náebeské svatyni "prELvého si;ánku, kterýž Bůh vzd`ělal a ne člověk" (Žid 8,
2.6,;

viz 2 }yíoj 25,8.9). Obřa,dy v pozemské svat;yni pozůsi;ávaly hlavně ze.

É:áž' č#:Í; á;:n;o:I=Ílž z: g-Écgo:3us::tš:át;nž;`r::::ác;lřš:ž žiáe;,:Tí?;Zá :i3uZ:Í;-. j:k:a:?.:í::.:l`T:ťiz ::sg:Ě;;:ghs5g::Šniž:á ,8:; )?o:3m::giš:g-
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Í; ::|3:cš: o:y:oZ::St ávísgf:Í:;d:gís :é:%rs::Í o: ::áEž. pů:eknm?:: ::a:y:;m:::
1ech pozomské svatyně, která.'h išle. fi.{.3.iru pravé' (žid 9,24) : Věříme, že náš

velekněz c]dešel ze svatyně ve skutečný den smiření, počínaje rokem 1844 a
vstoupil do svatyně sva.tých. Podle toho by "zavře,rié dveře" znamenaly dveře svatyně nebeského svatostá.nku a "otevřené dveře" by byly dvěřmi svatyně
svai;ých, kde od té doby koná Krist.us dilo smíř6ní (viz GC, 430~431,435.i
F`./ 42). Jinými slovy.: "zavřené dvoře" naznačují ukončení první fá.ze Kristovy nebeské služby a.'d;evřené dveře" začátfjk druhé fáze. 0 "z&vřených dveřích v raném adventním učeni pojednává dílo L.E.Froom: The Prophetic Faíth
of Ou' Fathers, 4. sv. str. 829-842; F.D.Níchol: E.G,`Ýhite and Her Critic8,
str.161-252. Souhrn učení o svatyni uvádí I)odat. pozn. k žid 10.
ich nemůže za.vříti. Kristus rozšiří své spásné dílo a dokoná je.
1ověk mu nemůže překazit ani jeho nebeskou službu ani jeho pravomoc a
vládu na. zómi (viz pozn. k Dan 4,17).
l.'iáš ač nevelikou mcic, Jednoduše "nepatrnou silu",

"moc". N©ní jasné, zda

Kris.bus kárá filadelí`skou círke_t pr`?to`: .že m.á "nevelikou moc", anebo ji
hodnoti, protože má vůbec moc. Krómě těch "některých" v Sardách byl i;ento církevní sbor "mrtvý", ů je docela možné, že "nsveliká moc" Filadelfióe
př`edstavuje povzbudivější situaci, než jaká byla v Sardách. Skutečnosi:, že
"neveliká moc"sc)uvisí tak úzce s pochvalou za ostříhání Kristova slova a

:ů:g:Ěe:Íkíe::dggé::á ís gu::::án: ±:mžíug:::g s:m;ešt: o::řĚ3:g:ť sž:Ě::h;e
staré Filadelfiji nebyla ani` zřejmě velká nébo vlivná, byla. vš&k čistá a
věrná. Fila.delfské obdobi církevnich dějin se svou soustředěnou pozorností n& Boží slovo, ob?vlášĚ proroci;ví I)a.niele a Zjeveni, a na osobní zbožnost předstai/ovalo povz6udivější obraz než předchá.zejicí období.
Slova mého. Boží slovo vyjadřuje Boží vůli. Bůh. zjevil svou vůli v přírodě a také prostřeí}nictvim svých prc)i`oků a apoši;olů, přímým svědectvím sva-

tého Ducha v lidském srdci, zjevuje ji v životních zkušenostech i v příběhu lidských dějin, předně a nejjasněji však skrze Krista.
Jméno. Viz pozn. ke Zj 2,3

9. Dávámť.

"Doslovně ''dávám je". Gre,maticlcy je možno výrok z 9. verše chásmyslg,
že Bůh tiuá-chce "učinit" nétio "způsobít", aby čien
pat v tom
"satEmovy synagogy" "přišli a klariěli se" u nohou filadelfských křes

nekajícně, anebo že Bůh chc# "dát" filadelí`skému sbořu několik taměj
Židů; kteří přijmou křesi:anstvi. Souvislc>st zde nic určitého nenaznačuje
Ze zběři sat gpJ2]QL "tj. "iiěkteré ze synagogy"

(viz pozn. ke Ztj 2,9o

dou a budou se klaně ti
zdá se, že to naznačuje

p:ř%gíáe:pĚ:;dsg"k::řááš::a,::mFiE:áe;g:;:a-

ji";

:2lecsgá:sť:žeE;Í # ž::nnůim;vŽ:ib;ig3vi5ggia:3o:?nžšús::ák:oEgns#h vítězů mohli těšit z výhledu, že nakonec jim budou nepřái;ele poníženě ležet
u nohou. Tato slova mohou spiše naznačoirat obráceni některých z filadelfských Žídů (viz 1 Kor 14,24-25), kteří poznájí Boží lásku z osobní zhiše-

ž:s;iá:ať`:řžogĚír:ž:skeč|lá:št::áe"gř:v:i:lůá:::á";:::šs3ý3:sS:e:É`:s:sáťe
čila i samoi;né pronásledovatele.

Te.rit;o výraz se může v aplikaci filadelfského období na církevní dějiny
použít na označení těch, kteři riedrží krok s odhalovanou pravdou a kteří
c>pomji těm, jež za ní jdouo Takto chápáno může jit i o dobu, kdy ti,
kteří zůvrhli pravdu, vyznají veřejně svůj omyl (viz GC, str. 655).
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Slova "při

3,9-12

c>u" 8 budou se klaněti před nohama tvýma" pocházejí z lz 60,

z lz 49,23). Jako měli v dávné době přijit
ab}' se dozvěděli o Bohu (viz 4BC, str. 26-30), tak nekř
k.e světlu evangelia & najít spasoní (viz 4BC, str.
14 - I.XX (

zraeli cizinci,
ané měli přijít

Ve Zj 3,9 viděli něki;eří i;y, kteři.setrvávají ve své opozici vůěi.pravdě,
obzvláště v dot>ě, kdy je okolnogtí' přinutí navzdory vší nekajícnosti`uznat,
žje ti., k±eří byli věrni pravdě, jg'ou skutečně Božím lidem. Nic nevylučuje
možnost, aby výrok i;ohoto verše nemohl zahrnovat kající i nekajicí odpůrL
ce pravdy, kde jedr.i uznávají upřínně a druzi z donucení.

á tě miloval. Tato slova jsou pravděpodobně z lz 43,4.
10. Slova tr ělivosti mé. Tento výrok vykládají někteří ve smyslu!. '''moje
slovo trpělivostí" , tj mojg napomenutí k trpělí.vosti; j íní ho pokládají
za poučeni o Krigtově trpělivosti (viz 2 Ies .8,5). Tyto dvě představy'ob~
1

._,

:a:!%É2e:.žš:::8=iv;K:::*US nás POvzbuzuje, abychom byii trpěiiví ]ako byi
QéLi ňec. ek -venku, pryč, mimo; namačujo, že vítězové ú.spěšně .překonají
dc)`oii. soužení, a ne, že Eie jich nedotkne (viz pozn. k Dan 12,1; Mat 24,21.
22 .29-31 ) .
okušení Nejde o určitou délku času, ať už doslovného nebo prorockého, ale o iĚEl obi" nebo ''čas". "Hodina" se zde užívá ve smyslu Zj 3,3.
V soúl8,du se stále opakovanými výzvami Zjeveni o t)1ízkosti Kristova př.í-

IÍodin

chodu (viz pozn. ke Zj 1,1) se ''hoaina pokušení" `riepochybně vztaňuje na
delší čas zkoušlqr před druhým příchodem.

vatelé země.
Te?to avgoa??né výrggy.(.?j _ 6_! í9_; _: ! ±3í_±Lť±9L±3,::T.l€..!
17,2.8) se důsledně používaj.i v celém Zjgveni k označeni nespr&vedlivých,
iilcřé postihnou 5oží soudy.
11. ĚÉ2!:!±!±iz

(věnec} Viz pozn.

ke Zj 2,10.

12. Slou em v chrámě. hlei;aforický "sloup" může být jistě částí mei;ofarickéhc) '!chrámu". Výraz "chrám" (na-os) v Novém zákoně všeobecně naznačuje

v!iitřní ěást svaiostánku, tj. sva.tyně i svatyně svai;ých, ne celý kom.plox
staveb patřících kdysi k chrámu.. Podle i:oho by zaslíbení znamenalo, že
vítěz bude mit trvale významé místo v Boží blízkosti. Podobně obraz;ně
se výrazu "sloup" užívá i v Gal 2,9; 1 Tim 3,15.

iJ.eLÍLiĚ2± Tj. má i;o být trv&1é. V souladu s obrazným výrazem "vyjíi;"
t?,y to znam.en&1o dobrovolný odchod z Boží přítoimosti jako v případě Lu-

cifera (PP, str. 37). Toto zaslíbení sa může týkat jen těch, kteří zvítěží, a je trvalé. V tomto živótě zůstává možnost "vyjít", v t)udoucín
životě se však ni,±do nerozhodne odéjit.
Jmério Boha svého. Viz

pozn.

ke Sk,3,16;

Zj

2,3;

viz

i;aké

Zj

2,17;.14,1;

. Tai;o trvalá obrazná řeč, Í)oěiha.jici výrazem "Bloup" se Liiusi stále

:ráJř:ažas:::č:Í;5:o:::e=g:Ín2ťí3;;ž?oĚ:šSÉn3:o::v®aEo:S:3š?kBtB:žihšišíarakteru; obraz Stvořitel6 bude v Ťich plně ot)noven. Tuto obraznc)u řeč
je možno chápat také v tc)m smyslu, že svatí, kteří zvítězili, budou ce1e Bož.ím vlastnictvím, což je potvrzer\o jeho jménem, nebo znamenim vlast~
nictví, kterým jsou poznamenáni.
Jr:.iéiio města. Na
•ma. Je možno to

siá;=: :áž: ž3nvžf:žn;mi?3éš::ej: :gé3:e:oX:::h:e;::::á:

1é.ma a má právo tam přebývat (Zj 22,14)
`

``

` ``

Ja,r.uzalém. Ne "nový" ve smyslu nějaké koÉie pozemského. města s tímale jako neb-eská st.:u..bečr.ost pozemského předobrazu. Starý Jeru-

to jm.éne.rn,

760,76i
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3,12-15

zalém měl být meti`opolí země ů měl trvat věčně (viz 4BC, str. 29-30), protože vš8,k nesplníl svou urč;enc)u úlohu, jeho rolí přebírá No}'ý Jeruzalém.

:má?á :::gíJ:rčá:lí?23; žř:kžž?Íg. s;;2ná:n j::n3j;:::žál3:š:;s:ěgĚ:d:t;::n.
k Job

10,1.

5s±upu.iícího_.` Via pozn. ke Zj 21, 2.

Jméno své nové.

l{rista' Přijetí :Š3Íáoj::::ankata:::n:b:ážsžgE31:cřá:t51::3:uj:vÍ:é;gz::mi:o
Sk 3,16) je-zprostř©dkováno Kristem. Jen na základě i;oho, že Bůh se stal
člověkem v Ježíši Kristu, může být člověk znovu obnoven k Božímu ob.i.azu.
To se uskutečňuje darem života a Kristova charakt;eru věřícím (víz Gal 2,

2:3 v:ás::::tv:říj:2U:ornťs±8V2 É[:Ín:,2gŤTsná také příjmout potvrzení j„
13. Kdo má uši. Viz pozn.

ke Zj 2,7.

14. Andělu. Viz pozn. ke Zj 1,20.

Laodicenské. 'I`extcivá kritika potwzujo čteni ''v Lacidicgji". Toto jméno má
druhá možnost
znamenat "souzení lidu" nobo "souzený lid" Zdá se, že tato
je zde výstiěnější. Vzdá.1enost z Filaáelfije do maloasíjského města Laodíceje cestou je asi 40 mil (viz mapu u str. 33 v 6BG). Ijaodiceji saložíl
seldžukovský král Ani;iochus 11. Theos ,(261-246 př. Kr.) a pojmenc)val ji
na počest své ženy Laodiceje. Situovaná v údolí m&1é řeky ljyko, byl8. Ijao-

Si:3:ýšhJ:z::Ě. d::!i Í:á::á;:mK:E3:Sd:í:isřš:Si:še: :abž:gáí:ř±:Š,šá:sžé
éry t]yli v každém z těchto měst křesťané (viz Kol 4,13) . V době, kdy bylo

psáno Zjevení, existovala církev v Laodiceji pravděpodobně už 401et. P8vel měl živý zájem o toto shrc)máždění a napsal Kolosským, aby si vyměnili
dopisy s Laodicejskými (Krl 4,16; vÍz 5BC, str.183). 0 Laodiceji viz
dále v 7BC, si:r. 100.

±P9Éií Přiř8.zení tohoto výrazu k "teh věi`ný a pr&vý svědek" ztotožňuje toto Amen s Kristem (viz Zj 1,5), který je původcem listu sedmi sborům. 0

-----

_--`

---------

:-: ---- ::----

:-

6). Podle toho se má poselství laodicejské cirkvi přijmout bez pochybo-

Vml.
Svěde k ten věrn

p_ig_vý_: .Viz po2in.

ke Zj 1,5.,.

P oč át e k . Řec. arche, slcjvc), které má pasivní i aktivní smysl. Pasivni se
vzt6.huje na to, na co se na začátku působi Takto chá.páno by znemenalo,

že Kriátus byi první. stvořenou bytosti. Tot;o by bylo jistě nesprávn!h
piv`edpokiadem, protože Kristus neni stvořená bytost. Chápáno aktivně se
slovo archě vztahuje na to, co zah&Úuje čin, na první Přičinu, na prvního
hybstele. V tomto chápání je Kristus oznáčen jako Stvořitel. rakc>vý je jasný význam d&ného verše, proi;ože Kristus je stá,1e i na jiných misi;ech Nové-

E :3 ;áž::a|?Í;:s*:5::ni š oáá5:ýú:;:3k` žíZo:BÍ ; |;::é, 3:3íaviáoá:::;síáJ3:rkev již před mnoha lety (Kol 4,16).
15`. E:;s[é= 0 důrazném jednotném čísle mliiví pozn. k® Zj 2,2
S±=±±±éaLí Viz pozn. ks zj 2,2.

/uli

V tomi;o obrazném výroku pcstihii něk*eří vyi studen
ani hork
kladači zvláštní význam pro }cřesťany žijíci v Laodiceji. Jednou z hlav-
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ních zvláštnosti blizkého okolí byl .vodopád, nad kterým vyrážel proud horkého prahene Hierapolisu. Než se tyto vody dostaly od Hierapolisu přes
údolí Loku do lja.odeceje vzdálené asi 6 mil, vychladly na.tolik, žs v blízkosti města, byly už jen vlažné. Vlážná voda byla pro ljaódicejské obvyklým

zjevem s výstižně charakterizovala jejich Stav.
Vl.ažný duchovní stav laodicejského sboru byl nebezpeěnějši, než kdyby církev byla úplně chladná. Vlažné křesi;anstvi si ponechávátofikz for.my a obsahu evangelia, kol.ik stačí ochromit du.chovní vnímavost a Qtupit smysly

::?: 3ř#i:É:?ý;.y::::íml=:á:ÉgJsr# i:Sgíů:ís :y:::i::íise#gmYí::,Z:é:ůkĚijsou, a pyšní se nepatrným pokrokem, kter.ého dosáhl. Je téměř nemožné pře-

svědčit jej o jeho velkém nedosta'tku a o tom, jak daleko je od cí|e.doko-

nalosti.

vj:íT:::iioí:.p:ěež:tI:|::d2;|;?omm;:íP:3á::aš3j3|S::Í:í:dgá:::á:r-:kůš::
nost cír.kve v závěrečném období pozomských dějir„ Jméno ljaodicea naznaču-

Í:z:oĚ:ež:í3:iů7ungT:sĚ?:sEg::důáátááítiid:,,#l:'jso:d:o:a:a:á::::a`šíZprava. takového lidu a dílo božského. ospravedlnění se dokoněí na sklonku
i:ohoto období (viz pozn. k I)an 8,13.14; Zj 3,8;

14,6-7). Máme tedy důvod

domnivat se, že laodicejské poselství se ve z;vláštním shyslu vztahuje na
církev c)d roku 1844 do konce času (viz Dodat. pozn. na konci kapítoly),
a. óbdcibi času takto představené je možno charakterizc)vat jako dobu soudir.

Poselství ljaodicsji se vztahuje i na všechny, .kteří vyznávají..křesšanství
(viz 6T, str. 77) o Po více než 'stoleti uznávali adventisté s.d., .že posélství Laodicejským se ve zvláštním smyslu vztahuje i m ně (viz James Vi-híte: RH,16.10.1856; víz l'T, str.141-144). Uznání, tohoto pose}ství je stá-

á 3lu:o:gi:Ěšogí:3::s3oš3Í:3:s±i:t3o7:::zS;ž:. žÉ: ž:1řT.1-g.í:oem-Pqdl-e v-|Éžgjr!± Vlažný duchovní stav snížuj.e. pohotovost, 2ipomaluj6 rychlou
ozvěnu, ochromuje činnost. Kdyt)y t),yl 1aodicejský sbor studený, Boží` Duch
by ho mohl spíše přesvědčit o hebezpečném stavu.

I)alší Blova nám vysvětlují, prc>č má "stu`dený" stav větší naději než "vl8.žný". "Lepši by bylo pro Pána, kdyby vlEistní vyznavaěi náboženství. nikdy

nevzývči,1i jeho jméno. Jsou .usi;avičnou přítěží těh, ki;eří chtějí být věrnými následovníky Ježíšovými. Jsop kamenem úrazu ne-Jěřícím" (1Tl., strí
188) .

i6. Ani si:udén

Viz pozn. k v. 15Á, viz lT, str. 188; 2T, str.

175 .176 .

vrhu t5T` z úst sv ch.

Obrazná řeě vlažné v)dy je dovedena k svému logickému zá.věru. Taková voda je nechutná a protivná; kdok.oli se z ní napije,
téměř bez přemýšlení ji vyplivne. Viz 6T, str. 4C8

::;sg3::::É=::=s:3mt::3Ínmoh;gága:6dá;:::nia:í::C:O:::e:;:dig::ť:žá:.

Zdá se, že tento církevní sbor. nezažil žádné tvrdší pronásledování. Pý-

ch8, na pokojný vývoj přirozeně sváděla k duchovní sa.molibosti. Hmotné
bohai;ství samo o sobě neni zlé.. i.,`újetek však může být vlastníkovi stálým.
pokušením.a může ho svádět k pýše a samolibost.c. .Proti tomu je j6dinou
ochranou duchovní pokora.
K-řesi;ané chudobní n& pozemské boha.tství sb cítí d.uchovně t)ohatí a přece
jc zde nebezpeči, že se budou pocl.obat starém Í`ilozoí.ovi, který okázale
dáve,1 najevo "svou pokoru" tim, že nosíl děravé a rozedrané roucho. Pýcha dom.ělé duchc)vnosti prc>svitá z` děr.oděvu. Poiihé rozumové př.ijetí vý-
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znamých pravd, které však neprorikly do srdce, vede k duchcwní pýše a

nátioženskému fanatísmu. I Boží církev, jakkoli silná ve své organizační
stavbě a bohatá n& drahokamy pravdy, může se snadno stái:. věroučně fana*
tickou a nemcmálně pyšnou na své t)ohai;stvi pravdy. "Dcmýšlivcst a sebe~

Lťg:u,js:#ég:ř.Ť;;:žd#ýBOžO:ůvyjšĚ:#E8mp=j§h:k3á#íj:k:#O::=
ht3m jako pc)kora srdce.

Zbohstl .issm. Stal jsem se bohatým, dařilo se mi. Laodicejská círksv nejen o sobě prohlašuje, že je bohatá, alo.také se mylně domívá, že všechno toto bohatství je výsledkem jejího úsilí (viz Oz 12,8).

±[j±±:p_nÉPQ±.řg±rii= Vrcholem laodicejského vychvalování se je falešná
doměnka, že její sta.v už nepotřebuje `žádné zlepšení. Taková sebespokojenost je skuůečně nebezpečná, protoža I)uch Boží nikdy nepříchází tam,
kde si lidé neuvědomuji potřebu jeho přítomosti, a přace bez jeho pří~
tomnosti neni možný nový život.
A nevíš. Kdo neví a navic neví aní to, že nevi, je téměř bezna9ějný. Nevědomost o pravém E3tavu, Lcterá charakterízuje íaódicejské křesčaňy-, sto~

jí v příkrém protikladu ke Kristc)vu poznání pravého stavu jeho sboru,
což je vyjádř©no stálým ujišťováním adresovaným každému ze sborů: "Znám
skutky tvé" (Zj 2,2.9.13.i9; 3,i.8.15).

Jsi. I)ůraz je v řeětině na i>odměi;u: "Nevíš, že jsi to ty, kdo je bídný...'

Skutečný obraz podle téi;o výinah
isle
i chud
církve. Nepovědi je pravým opakem vychvalovačného postoje 1aodícejské
ňí tako;éh`o bohatstvi, ke-kterému už by nebylo níc třeb`a} tato církev je
ve skutečnosti tak chudá, že jí chybí oděv.
18. Radímť
s sobě kou il ode me. Bez tohoto úsilí nemůže la-odicejská
''církev" áosáhnout Kristem požadované úrovně. To, co jí nabízí, má svou

hc>dnotu, i když spasení je zadarmo. Musí se vzdát svého Ětarého z;působu

života,, má-1í být skutečně bohatá, chce-1i se uzdravit a nezůstai;. náhá.
I{upovat můž© i i;en, kdo je bez peněz ('Iz 55,1).

Zlata. Zd6 je přeíJstavono duchovní bohatství, nabizené jako Kristův lék
pro laodicejskou duchovní chudobu. Toto obrazné "zlatd' můžeme pok}ádot

šžuťg?'==3ej:::=ágí:3Í::íůíí;aív:ž6i f:: g;:á,yiz CCL, -str. 158) a
Tj. zlato, které v ohni ztratilo všechny bezcemé
Nepochybně se jedná o víru, ki;erá byl& vyzkoušena a. .pročištěna.
;hněm :oužení (viz pozn. k Jak l,2-5t, víz Job 23,10)o

Ohněm z rubovaného.

přisady

Bilé roucho, Tato nabídka odpovídá laodicejské nahoi;ě, která je v příkrém protikladu sebevědomé a nic n6potřebující pýchy (v.17.). Bílým rouŮhem á`ůžeme rozLmět Krísí;oýu spravedínost toa[ 3,27; víz pozn. k Mat 22,

::ád:j e;áíá vÉggí:áy:t;Í.?g!á :3:E3hoišš:.m:Sety=t:č á::Íšt:ár:Í3:a:á:=:
z čgrné vlny.
Hanba nahot

tvé. Viz 2 Moj 20,26i

Pláč

1,8;

Ez

16,36;

23,29;

Nah

3,5.

ÉSQ3±± kollyrion = malý bochník chleba. Stará oční mast byla známá
pod.le tvaru svého bo.1oní. Nedaleko ljaodiceje byl chrám
frigijského boha Men Karu. K tomuto chrámu patřilo slavné lékařské učiliště a připravoval se zde oční prášek. Tato skutečnost může t>ýt pozadím na,ší obrazné

řeěi.
Obrazná. očni mast, kt,erá se nabízi ljaodic©jským, je nebeský lék na duchovní slepotu. Má. jim c)tevřit oči, aby poz)nali. vlasi;ní duchovní stav.
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Je to dílo sv8.tého I)ucha (viz Jan 16,8~11). Jen jeho přesvědčením se duchovní slepota může odstranit. Tato oční mast může znamenat i onu duchovni milosi;, která uschopňuje křesĚana pcx5tihnout i)ravdu a blud, spravedl!iost a nepravost (viz 4T, si;Í`. 88).

±É±±± Tj. viděl hřioh, jak ho vidí Bůh, a uvědomil si svůj skuteěný
stav -to je předpoklad pokáni.

±%;,ťŤ±±;*nĚ:ckrf::%:u=]=±±:v#číj:f:ag:::gĚé:Ěí:%:rr:;:íd:eá::t3:o:g:._
agapaó (v. 9). 0 rozdílu těchto dvou výrazú mluví pozn. k q 5,43.44;
Jan 11,3; 21,15.. Toto nové ujištění o Kristově lásce ukazuje, že Laodicejští nejsc)u bez naděje (viz Dod8.t. pozn. na koncí téi;o kapitoly). Ba
jsou vla.stně, zvláštním předmětem jeho pozornosti. Svou láJ5ku k nim vy-

jadřuje Kristus trestem v naději, že je to přivede k pokání.(viz Přísl
3 , 12 ) .

ÉéLrLéft Cíl6m každé pravé lé.čivé lázně je přívést bloudícího k poznání a
.povzbudit ho k novému rozhodnutí.
= vychovávat děti, ti`egi;at, obzvláště vpvsm#81u.
Trest.ám. Řec. paideyá
za
účeiem
ná.pravným a výchovným. Trest na křestany
rodičovského trestu

přichá.zí tehdy, když přehiížejí á zan-edbávají Kristovo napomenutí. Ani
jehó kárání net)o trsst nejsou výrazem hněvu - jako když člověk ztrácí
rozvahu a neovládne se -ale projevem pravé lásky, jejimž motivem je
vést hříšniky ku pokání.
Zdálo by se, že laodicejská cíJ.kev nebyla dosud pionásledována jako
osta.tní sbory, protože tu není ani náznak o prožitém utrpeni. lúist.us
jí vš&k připc)miná, že n6mi.°iže trva.1e pokračova.t v poloviěatosi;ij aniž
by byla.1éčivým způsobem trestána.. Zf. vice než půl si:oletí po J&novi
přišlo podle všeho n.a laodicejský círk6vní sbor pronágledování (viz
Euset)ius: "Církevni ději`ny" IV. 26; V24).

Řec. zglo6 -pochází ze stejného slovního z;ákladu ja.Rozhorliž se ted
=
horoucí.;
laodicojské círFwi chyběla právě tato vlastko slovo zestos
;lásť (v,15). Laodicejská áíl.kev doštala výzvu, aby byla vroucí a nadše-

ná, a to je výsledek pravého pokání, posvěceni a odevtdání se Krístu.

gš-rš3áúJge::%::Í,(žáái::ů:álEíh'S:váá:'ťoĚ:::e:áp::e:uť::n;::Bi;mí'
podobně jako spaseni, se neděje masově. I)uchovn_í zkuše.riost má spásnou .ce-

nu jen pro jednotlivce samého. Tento nový postoj zármutku nad minulostí
a horlivosti pro budoucnost .5e Kris.bovým záměi.6m pro laodicejskou církev.
Víz I)odai;. pozn. na konci kEipii;oly.

á:áří±9á±gáeTť:±éř2ůšÉ2:á: L;:;c:; :3 z:gcůá:í žábř::Sí:ss:: Sgž:t::::ékpopří _
tomosti všem, kteř`i hc) chtějí přijmout.
U dveři. Ne jde
25,10;
--7 ,

_

Lu.k
-1__

_

o dveře příležítosti, z v. 8, ani o dveře spasení (viz Mat

13,
, 25).
_ '

Tyto-dveře za.vír:á a otvirá 13ůh. Jde zde o dveře, nad

nimiž rozhoduje člověk a každý je mi°iže otevřít a zavřít .podle své vůle.
Kristus ěeká na roahodnutí každého. Jsou i;o dveře lidské duše. Svou lás~
kou, svým sloveiri i svým jednámím klope Kj-istus na dveře citů; svou moudrostí na dveře rozumu; svc)u milosbí na dveře svědomí a svým zaslíbením
na dveře lidských nadějí.

Tato .slova je možno také vykládat i;ak, ž6 Kristus stojí u dveří lidskélm žívota, .oa lidských dějin, připraven kdykoliv vstoupit a požehnat
očekávající liyd svou_přito-Osti (Viz Mat 24,33; 1Juk 12,36, Jak
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Řec. deipne6 = jídlo, zvláště hlavní jídlo, i;j. veě6rni (viz
Ijuk
12,14). Tato slova je možno vykládat ve smyslu účasti • na
velpozn. k
vr,. `'

Večeřet.

::v;:Ě:ř:ř:á:::5áv:r=t :gkšgh%jt|:ág i v::a;:2:: t kb:dj:u:i::5 :::;i a s i Židé
S ním, lvfálc>co lépe vystihuje

společenství a obecenství než účast při společném jidle. Kristus zaslit)uje těmito slovy svou účast na našich zkušenosÍŠŠí:_á-ž;š-áás--k_ááá;tl_ňáiá_ňo ákušenostecň (viz Gal 2 ,2o; žid 2 ,t4-17.)

21. Kdc) zvitězí

Viz pozn. ke Zj 2,7.

emu sedětí. Viz iMat 19,28; Luk 22,30; viz 1 Kor 6,2;

pozn.

Na trůnu. svém. Vítěz bude mít pcidíl na Šlávě i moci Kristově,
tus má podil na slávě a moci svého Otc©.

k Mat

25,31.

jako i Kris-

em. Viz pozn. k Jan 16,33. Jen na hákladě Kristova vítězá zvitězil
ství můž6 člověk douí`at ve vítězstvi.
OtcEim. Viz Mar 16,19;
22. Kdo má uši. Viz

Ef

1,20;

žid

1,3;

8.,1;

12,2o

pozn. k© Zj 2,7.

DODATKOVÁ POZNÁHtA KE ZJEVENÍ 3

:ší;.:g k::Sá=;r::Ě::á t::r±3::ííc`:jsg:::„ pás:±sá:áě;g:d:o±:# ::áokč zá:::g ,
nepřejdou do "sboru filadelfského". Takový závěr vš8,k neodpc>vídá, ani souvislosi;i ani správným zéj3adám výkladu. Podívejme se na pozn. ke Zj 1,11 a.

povšiiměme si následujících bodů:

1. Zmíněná rada předpokládá, že filadelfský ''sbor" (círk6v) existuje
současně s laodícejským ''st)orsm" (církví). Když však připustíme možnost
současné existence Í.iladelfské a laodicejské církve, můžeme poÓc>bně při-

pustit souča.snou exístenci ki;erýchkoliv nebo i všech církovních sborů.
Podobně j&ko je možno duchovně se stěhoÝat z laodicejského do filadelfského sboru, neni důvodu, proč by nebyl rovněž možný a žá.doucí přechod
například z cirkve laodicejské do efeské nebo ze ssfdské do sr'yTnenské.
A co více,. t)yla-li tiy možná současná existence dvou nE}bo .více církevníc.h
období, ztrácí se postupnosi;, jediiotlivá poselstvi přeštávají mít jakýkoliv zvláštni chronologický vztah k dějinájn a nezůstává žá,dný spolehlivý
důvod doimívat se, že laodicejské poselsi;ví má vůbec nějský zvláštnější
význam pro naši dobu než pro kteroukoliv jinou.
Poselství kterémukoliv ze sedúú "sborů" se zvláště vztahuje na křesĚaJ}skou cíi.k6v v tom-kterém dějimém ol)dobí jen za před okladu, že "sedm
sborů" předsta.vuje seqm po sobě jdoucích období kře5 anské éry a že kaž-

SJi,t pg3:S=: : 3h::Lá:Í éigkábá?:í j3:::;oui3::šÉ:o" gž::::áí::ns:::u?o:o:en
tak se může poselství Laodiceji vztahovat zvláštním způsobem na "církev-

::b;:o:„ j::Ííi::bšé ::::::;: :ádžv::sg;':íágí'n:ás::::Í: S::::okg:;géza
jednoho

období nemohou duchovně putovat do druhého.

2. Domriěnka, že když ljaodicejští chtěji být spaseni, musí opustit
svou "cirk©v" a stát se fíladelfsL-ými, še zakládá na předsi;avě, že "každá ''církev" přsdstavuje zvláštní duchovni stav nebo situaci. Ve skutečnosi;i k€),ždá ze sedmi církví má své vlaBtní problémy a dotyčná rada, n&pomenutí a zaslíbení, k*eré jsc)u ji adresovány, se týkají jí samé. Tak
je také pi`avdou, že iiěkteré "sbory" jsou v lepším duchovním stavu než
.11ne.
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Je zcela správné, když uĚ)římý křesťan kteréhokoliv dějinného období
touží po žcí.doucích vlastnostech a různých zaslíbeních daných všem cirkvím.

Podobně by se měl snažit o odstranění nežádoucích vlastnosti, dtiát výstrah
8. nap.omenutí, které mu byly adresovány, Z tohoto hlediska jsou tedy poBo1ství svou povahou nadčasc>vá a upřímný čtenář je vztahuje na vlastní zkuše-

nost na základě osobních potřeb a ne na základě ěagu, ve kterém žíje. Níjak nemusí obrazně přecházet z jedné cirkve do drulé.
3. Všeobecně řečeno, kromě sardského a laodicejského sboru dostal&

každá církev určitou pc>chvalu; ki`omě` Smyrny a Filadolfije byly pokárány
všechny církevní sbory & za.slíbení bylo dáno všem sedrni církvím. "Církevní sbory" měly tedy žádoucí í nežádoucí členy. V žádném případě však Ki.istus neradí věrným ělenůn domnělo nevěrné "církve" duchovně přestupovat do
druhé církve, jejíž duchovní stav se jeví příznivějším. Kdyby to tak t)yl

:gs±:±ía3rš::gsř#c:3go:Íá:ážg:js±;čš: 3:. jss::#hgý;::á :gyzťěĚá:á :gg:.:í Lí
vj;-zvu k opuštění Babyl.ona. V Písmu vša.k nečteme žádnou takovou výzvu v

souvíslosti s Laodicejí nebo s kteroukoliv jinou církví

V iqždém případě

Pg:ň LÍLškz::i i 3Ě::íággšgí:á :í:f:sĚ:á gcí:±:-:Z::č:Í ořur:'džt3Ě;d,+;:áĚ,:

|:oo:::i::nž::nÉb:ž:kťti:ež:sž#5í:dsíe::ťés;e:r:::š:::g:io;á.b=?r:3mkktké:
réJri se vyskytovalo učeni Balánovo a házory Míkulášenců (v.14.15), nedo-

g::: Ťž:u3 , g?? :Ěáš ;: jíovgf::uěE3E3všmx5á;át :Eírš3ž;n:a:S;kšř:g:: á:mřř_

:?S::fij:ád::d3Ě;ěs:ě::á|fŤů:Íai:|;s:;:fi:eá::Š::ňcá:k3:nih:s:::o::r:3:o
Svědka Laodicejských. Tito věřící však dostal.i příkaz, aby ''činili pokání" a aby v Krisi;u n&šli lék pro všechny své povahové nedosi;atky (v. 18
až

20)o

Názor, že křeaťan můžé zl©pšit své spásné možností únikovýin mechanismeJr\. dii.chovního stahování se a uskutečněním nějaké domnělé vyšší spravedl-

?::žiíuieí8:35:á,Taůípo#3::Štšře;ě::áí®;ůe|f,a:d33o?žj:Jg:;;Í4gŤŠ=h:i:#a
pole přiká,zal, aby obojí, pšenice i koukol, "rostly spolu až do žně".
Ijidé neměli vytrhá.vat kc)ukol a nemělí ani pšenici přesazovat do jiné půdy.
Až když mděl pověřený žní posbírá pšenici do 13ciží stodoly a koukol.spálí,
r.`astane všeobecné oddělení spravedlivých od bezbožných (viz Mat 13,30.39
a'ž

42).

Členové starého laodicejského caírkevního sboru by nijak nebyli zlepšili svůj duchovní stav, kdyby se byli c)dstěhc)vali ido měgta Filadelft.`.e.

:::;5::!Ě#hc:žfLví?eaiepui::o::Íí:od3:Í::n::cž:g::s:á3:a:3:v!::é(:i:popozn.ke Zj 3,18-20). Každé jiné navrhované řešení na odstranění laodicejských neduhů může vést jen k poki.ytectví.

4. Je pravdou, že.žádná: jiná "církev" není tak ostře kárána ja.ko
sbor laodicejský, ale je i;aké pravdou, žs žá.dný jiný sbor nedosta.l něžnější důkaz Kristovy láí3ky, užšího o.oecenství s Pánem nebo slavnější odměnu ívie Zj 3,19-21). V laodicejském poselství s@ nemluví o
podmínečném

zavrž®ní o nic více než v pciselstvích adresovaných ostatním církevním sborům. I(dyby duchc)vní chduoba Laodic6jských přesahovala možnost nápravy,

věmý 3vědek by jim nenabígel "zlato". Kdyby jejich duchovní slepota byla
nevyléčitelná, nenabízel by jim nebeskou "oční mast". Kdyby jejich duchovní"riahoi;á' byla beznadějná, nenabízel by jim své vlastní "bílé roucho" (viz
pozn.` ke Zj 19,17.18). V Laodiceji (v.21) jsou zřejmě vítězi jako v každé`m

z předcház©jícíh o`Ddobí cirkevních dě.`jin a právě těmto Laodicejským plati
zaslibeni, že budou ssdět s Kristem na jeho trůnu.
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z DÍLA E.

G. Ýv'HITEovÉ m zÚEVE;`TÍ 3

8) Věrní šafáři sčmi nad sebou. (ciGal2
F`il 1
2 Kor 4
tuj Zj 3'1 Bůh vyzývá svou církev , aby provedla změnu. Ale skutkťm j©jích členů chybi Ježišova l.áska. Kolik jich padlo, protože záchranu hl©dali ve vla.stním vyznání! Kolik jich jde do zahynutí, pi.otože usilovali `
jen o jméno! Když má někdo jméno úspěšnóho evangelisty, nadaiiého kazate1e, muže modlitby, muže víry, muže zvlá,štní zbožnosti, je v určitém nebezpečí možného ztroskotání viry v případě, že Bůh dopusti na člověka.malé zkoušky. Udržet E!i totct jméno si často vyžá,dá od ělověka velké úsilí.

-_---`

----

_----------

:

--

být ná.božensky až příliš činný, a přece - pokud ve všem mluvení a jednání n.ebude Krisi;us, člověk to činí jen ic vlastní slávě (Dopi$ 48,1903).

Určité varovné napom6nutí platí pro do1-3 Pomniž ted
bu, kdy bludy přijdc)u jako zloděj, aby připravily Boži lid o víru, kdy
věřící budou muset neochvějně bdít a stále se mit na pozoru proti svodům
nepřítele.
V Sai`dách se mozi obrái;ili skrze kázání. apoštolů. Přija.li pravdu jako
jasné a zářící světlc>. Ně}d;eři však zapomněli na to, jak obdivuhodně
pravdu přijalí, a Ježíš` pc)kládal za potřel]né
poslat jim vai`ovné napome-

nutí. Staří průkopnici padali jeden po druhém a něktéré unavilo časté
opakování pr&vd. Toužili po nějakém novém učeni, ki;eré by se více libi}o věl;šimu rnnožství lidi. Mysleli si, že potřebují urěit;ou obdivuhodnou
změnu a ve své duchovní slepotě nepostihli, že jejich rcJzumování může
vykořenít všechny minulé zkušenósti.

;;í:;:::::Í:n=::::!;;y;:;;::;:ní::;:::io:!žTá3:;::.,;:iĚž:j;;:1;:®:;;gž±:T
|2 Tím 2,23-26) Nebez ečná soÍ`istika. ( Cituj .Zj 3,l-i)

Mezi lidmi, kterým byla poslám tato zvěst, byli i;akoví, kteří slyšeli aLrieré přesvědčilo kázáni Jan& Křtitele; ztrai;ili však víi.u, ze které se kdysi radov&1i, Jiní zase přijali pravdu Kristovy zvěsti & byli kdysi vroucími věřicími, ztr&tili však svou prvni lásku a duch`ovně zeslábli. N©zachc)vali
počátek.E]vé naděje pevně až do konc©. Měli jméno, že žijí, pokud však
šlc) o šíření spásného vlivu, byli mri;vi. M.ěli jen fomu zbožnosi;i bez
moci. Spehlc)vali o bezpodstatných otázlcách, které jim Pán nedal k řeš©ní, až se z těchto otázek staly hory a odloučily je od Krista. & jedno-

ho

c)d druhého.,.
"Znám tvé skui;ky, ž© má.š jméno, ž® žiješ, ale jsi rrů-tvý." Vnější foma

nemá u B~oha c6ny. Forq}á|ní náttc)ženstvi bez lásky k Bohu v duši je i'\plně
bezcenné. "Bdi a upevnuj jiné umirající." Tc> je náš úkol., Mnozí duchov-

:: s::;gííp%u:yámkřFásť:ž#á ::šů:::n;:vž o3í:ávs:í;o::Í:v::dv:áv:f: %:=
jemným svědectvím o svěřené pr&vdš. Nikdy by neměli trávit čas žalováním
a

odsuzovánim

14

jeden druhého

(RH,10.8.1905).

:žid4 13 ) Zvažování charakt

(Cituj

Zj

3,1-3)

Rozsuzováni,

o

Fm::ár: :á;Zisg::::: Lř:s?::;:v*íec::=aF:::u: ě:#htio:řšip:iíg:Í á:g:
domilí, že každý jednotlivoó je pod jeho dohledem. Zná myšlen}qr a záměi`y
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srdce právě tak jako každé.slovo a činy. Ví všechno o naši náboženské zku~
šenosti;

ví, koho miluje.T.e a komu slc]užime

1-5
1--5
íÉi;_
íM-22íl4)
_N_ě_
Něktgří

(MS 81,1900).

ůěrní
iedinLci v Sardách. 0 `iiflrd`qkém
qh.m
ř+ÓmQ
šĚ±Í_|e.d.i.±Q|.VLCJŠ.a|Qég±
0 sardském
sboru
čteme ,

že měl několik málo věrných jgdiiotlívců mezi mnohrii, kteří zlhostejněli

a zlehčili svou odpověd^riost v`°iěi Bohu] "Ale m,áš n-ěkteré osoby i v Sarr.íá,
kteréž nepoškvr.n.ily roucha svého, protož budouť c;e se mou pi.ocházeti v
bilém rouše; nobo jsou hodni." Kdo m.L°i.že mí.t takovou přednost,

aby mor.l '

být započten mezi těchto několik jednotlivců v Sar`dách? Jsí to ty? Jsem
to já? I{do mezi ně `patří? Neměli bychom se nad tím zamyslet, abychom po-

3:::iío::E3 :vih:Í:Éár:fiyšr:Škí,:s ž3l,,,nígktosíí" Jednotlivci neposkvrnili
E=nFÉ=wm=tiE

Eiboru .čteme

či;ěme 3
o. dvou

=f-žpit-tL9L1±±ZLiíf:egiv.PO:1?StvívsaťŤ:Fému.církevnímu
stranách
-ti, kteří maji jméno, že žijí, ale jsou mrt-

rají?

ÍÍÍ.Íieí:iigu:ií:;:;::;ÍÍÍ;#jt*lžc:;Í#!;!:Í#ž;Í;::;3:Íj;řrN::;gs:::Í:2=Toto poselství je poslčímo i dnešní církvi. Vyzývám členy n8,ší církve, aby

:3::icécči:|Twi.s:a::::i:š:j:ž::|Íu3ep::1án:Ín:aB33žíE:ái.J:o::l;:::|:::iivyznávajícíri křesťanům., k-bsří se natolik pÍ`ipodobnili světu, že se ztráci každý rozdíl.

(Cituj

verše

14-18)

(iiH,

20.8.1903)

.QS±|í±9i ''rpmnjž tedy., co jsi přijal .`a slyšei,
a ostříhej, a čin pokání." Znovuzrození lidé pamatují, s ja.kou radostí a
poi:ěšením .oři.jali nebeské světio a ja,k.dychtiůě touží.ii káždémú..vyříkat
své štěstí. . .
"C)s-tř`íhej." To neznamená vlastní hříchy,

ale ostříhej útěcřiu, víru, nadě-

ji, kt6roq Bůh rJal ve svém Slov.ě. Nikdy se nedej znechutit. Znechucený
člověk nic nedoká`ž6. Sa.tan tě chce zmalc)m.yslnět a říká ti, že sloužit Bohu nemá smysl,,že se nevypláci a st,gčí se těšit a raclovat ze světské radosti. Avšak ''co prospěje člověk, kd;by celý svět ziskal a syé du,ši by.
uškodil?" Světskou radost můžeš získat na ú}<or t)udoucího světa, ale sl;o-

jí to za, takovou cenu?
Lláme ostříhát a žit pcxlle světla, .které př`ijímáine z nobe. Proě? Pr`oto,
že Bůh ch`-.®, abychom uchopíli věěn}'r život a .P.yli mu po.mocnou rukou při

zvěstováni světla těíT„ kteří nechápou, jak.je miluje. Když js.te se odevzdali Kristu, dali jste slavný slib v příto".osti Otce`, Syna i Ducha gvatého -tři osc)bních, nebeských bytostí. "Ostiv-íhejte" tento slib.
''A čiň pokání." život, který žijeiT,e, má být ustaviěným Ěiokáním a pokorou.
Potřebujeme se ustavičně kát, at)ychom si;ále vítězili. Když máme pravou
pokoru, máme vítězství. Nepřítei nemůže z Ki.istovy ruky vyrva,t ani jedinéh_o, kdo prostě důvěruje jeho zaslíbením. Když dušg důvěi`uje a pracuje
v poslušnosti, mysl je povolná božskému vlivu a její chápáni osvěcuje
božské světlo. Jaké předno`fsti máme v Ježí,ši Kristu!

Pravé uvědoimění si pokání před Bohom nezotročuje člověka a nevede k zám.utku, jaký projevují úča.stnící pohř`ou. l.i{áme být i`adc)stní a no Bmutní.
Zarm.ucovat nás může vždy jen to, že zatímco Kristus dal za nás svůj převzácný živo{ , my samí jsme tolik let svého ..života věnova.1í službě mocnostem temnao Zármutek nám můž,e svírat~ srdc.e př`i .pomyšl6ní, že zatímco Kris~
tus áal všeclino pro naše vykoupení,. my jsme vo službě nepřitele marnili .

čas i schopnosti, kt;eré nám Pán svěřil, abychom je použili k slávě jeho
jméria. Pokání máme čínit proto,,

že jsme se vř;eríiožně nesnažili pc>znat pře-

:zá§:T,Sgu5:aáůgí.kberá nám pomáhá L`Pía.tní+ Víru, která působí Skrze Lásku
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Při pohle`iu na ty, kteří jsou bez Ki`isi;a, měli bychom so vžít do jejich

ů3Ětáv::íngp!Í::3e::ci:škl=í?o#yž:Šů%nBá:ée:Še:ů;Š;ic3y:::mngí:yE:Eáj,
můžeme & přece nečiní pokání, potom. hřích leží před jejích dveřmi, my
však máme i n&dále citit v srdci zármutek nad jejich post&vením a ikazci-

vat jim cestu k pokáni, snažice se vést je.
Kristu

4
4-5

(hs

krok za krokem k Ježíši

9.2,1901).

Viz EGW pozn. ke Zj 19,7-9; Žid 2,14-18
(Ijuk 12.8)

Prav. _vi

ní a věrní

(Cituj Zj 3,4.5,) Takovou odmě-

nu dost.anou ti, kteří ziskali čistý a nepcskvrněný chai`akter, kt6ři se
před světem pevně přídrželi víry. Ježíš Kristus vyzná j©jich jména před
Oi;cem a jeho anděly. Byli pravdiví, oddaní a věrní. Bez ohledu na špatnou
nebo dobrou pověst žili podle pravdy a zýěstoval.i `ji (ls 26,1905).

ěčná tíha sláv . "Ale máš něLrieré osoby i v Ssrdis, kt;o(2 Koi` 4,17
réž nepoškvrnily roucha svého, protož budouť se se mnou procházeti v bílém
rouše; r``ebo jso`u'hodni." Tuto ěest dostali pro svou víru, V tomto životě
se nevychlc)ubali a duševně nepodléhali marnivosti. lTeochvějnou touhou,
čistou, svatou virou uchcipili zaalíbení věčného bohatsi;ví. Jejich jedinou
touhou bylo podobat se Kristu. Stálo se` drželi vzoru spravedlnosti. Dc>sta1i věčnou i;íži slávy, protože na zemi chodili s Boh©m, zůstali bez poskvrny světa a svým blížním zjevova|i Kristovu spravedlnost. Spasitel o nich
říká: "Budou se se mnou procházeti v bílém rouše ve světě, kteří jsom jím
připr&vil." (Ctiuj Zj 3,5) (H,10.8.1905)
4 . 5 .10 . |±_Kor_±Qi|2±53_ )_

Zaslíbení vítězgtví

(Cituj Zj 3,4.5,) Tato slo-

va jsou dána lidu, k*erý je ve světě, snáší pokušeni a Bvůdné, klamné
vlivy. Když budou upírat svou mysl na i;oho, který je jejich sluncem a zá.štitou, špina a ternriota, ktoré je obklopu.ji, nen6chají na jejich rouchu
ani skvrnu, Budou chodit s Kriste,m. Budou se modlit, věřit a pracovat pro
záchranu hynoucích, Snaží se přetrhnout pouta, ki]erými je satan svázal a
nebiidou zahanbeni, když budou vírou chodit s Krístem. Vellú nepřítel bud®
úi;očit pokušenimi a svody, aby mařil lidské úsili/ ale když člověk doufá
v Boha, když je skromý, tichý a pokorný: srdcom á jde cestou Páně, n®
be se raduje, protože jistě zvítězí. Bůh říká: "Bude se procházet se mnou
v bilém rouše, i)rotože je hoden."

(hs 97., 1898)

.

1é zvažu í. mravní
ezn, ko Z
5
(jz,i 13,8: yj=z
notu. Kristus říká vítězi: "Nevymaži jnéno jeho z knihy života." J mena
ťÉecri těch, kteří se odevzdali Bohu, jsou zapsána v knize života a Bůh nyní zkoumá jejich charakter. Boží andělé zvažují ihi`avni hodnotu. Pozorují

::zž:jo:::rgg::r=á: i:Íg:ák::yktv::žláímz::o!:Í;c:b;gí:: :g:::ozg:5:: šh=irakteru vyprali a zbílili v Beránkově krvi. Kdo to vykoná? Kdo odstraní
ze svého srdce hřích a sobeckost? (HS 138)
6.13.22

Viz pozn. Ecli/' ke Zj 2,7.11.17.29

S

Věrný Svědek říká: "Hle, postavil jsem před tebou dveře
8. Otevřené
otevřené. Děkujme Bohu srdcem, duši i hlaseh a učme se přistupovat k němu
jako otevřenýni dveřmi, věříce, že mu smělé můžeme předkládai; své prosby
a že on je vyslyší a naplní. Jen t©hdy, když budeme živě věřit, že jeho
moc nám může pomoci, získámeálu, abychc)m hohli bojovat boj5#ospodinův
se zárukou vítěí,5tví (RH, 9.7.19C8).

`

J±±± ±Qj±9_.29) 2][9řs±pgjs±± Věrný Svěd©k hás ujistil, že nám nechal
oi;evřené dveře, které nikdo nemůže zavřit. Ti, kteří usilují o to, aby
zůstali Bohu věrni, mohou přijit o mnohci předností světa; cesti mohou mít

z::::'.:;n:oi|: ::€:it j#e:g?o=:ř3k;:e:p::::ít: láoE::Td#es;emnsní :ů:: '
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.zi,avřít tyi:o dveře povolností hříchu nebo zavržoním nebeského světla. Může
odvrátit ucho, aby neslyšel poselství pravdy a tím zrušit duchovni spojen± mezi sebou 8. Bohem... Jina.k ani čl.ověk ani satan nemohou zavřít dveře,
trt;eré nám Kristus

otevřel

(RH`,'' 26.3-.1889).

Světlo z nebeského
(Cituj Zj 3,8.9) Kdykc)1iv jsme v pokušení, máme
pamatovat na otevřené dveře. Zádná moc nám nemůže zastínit světlo sláv3r,
kteró září z pr.ahu nebe & oÍ5věcu`je celý žebřík, po kterém máme vystupovat,
protože Pán nám dává silF svou silou, odvahu svou cidvahou a světlo svým
světlem. Když přemůžeme mcx3nosti temna, když světlo Boží slávy os`iíti svěi;,
potc)m uvidime a budeme chápat ja`sněji než dnes. Kdyb.ychom si jen uvědomili,
že náÁ5 obklopuje Boží sláva, že nébe jg blíže zemi, než si myslíme, potom
t)ychon měli už v připravě pro nebeskou vlast nebes& ve svých domovech (l`is
92 ,1901 ) .

14-18
ozn. Ecffv-k v.lQÉ±9#Í našeho stavu. Poselst`ú laodicejské cii`kvi zj©vuje náš stav jako lidu (RH, 15.12.1904.)

Poselstvi

1enivé racovní
na vlnlcl Laodicejské poselství je po~
1enivým pracovníkům na vinici Páně (hs 26,1905)

(Ř_Ém_2_J- Na koho se vztahu 6 laodíce
oselsťví? Poselství laodicejské cír`kvi se vztahuje n? všechn}7, kteří maji velké světlo a mnoho
příležitc)stí & přece si je necení (RH-, 11.3.1902)
1Z_,L2__,_4±ž,)_

Nedostatek vrouci lás

Poselství laodícejské církvi se vzta-

hujé na náš si;av. Jak jasně je vystiženo postavení těch, kteří si myslí,
že ni.ají celou pravdu, kteří se pyšní svým poznáním Božího siova, i -když

jeho posvěcující moc nepůsobila.v jejich životě. V jejich srdci není vi`ctii.cí láska vůči Bohu, i když právě tai;o vroucí láska pomáhá lidu Božímu býť
světlem svěi;a

(RH,

23.7.1889).

Laodic©

o§elgtví ro adveni;ist
Poselství o 1aodicejské církvi se
jedinečně vztahuj ? na nás jakc) na`1id. I)louho jsme tiyli na ně upozorňováni, &l.e patřičně jsme si ho nevážili. Je-li pokání vážné a hluboké, jed-

notliví členové cirkve budc>u usilov&t o neb©ské poklady (Čituj Zj 3,18).

Kolil< 1idí však vidí věci v nesprávném světle, které jim připravil se,tan.
V misijpím úsilí můžete projevit.cvelkou horlivost .a přece to nemusí před

::E::á:;:á:i:t:vf;Í::Í::í;;;3:;::;:í5;;vh:iáš::u::5:;i::::::!ÍÍ:ř!á:;?ekdyž sr.dce nebude proniknuto jeho t)ožskými vlastnostmi, budc)u lidské .činy při z!važc)vání na nebeských vahá,ch nalezeny 'lehké'. Jen Icrístova láska
vás může zbohai;it; mozí si však neuvědonují cenu jEiho láí3ky. hhozi si
neuvědomují, že ducb, jakého pěsti.`jí, nemá tichost a pokoru {'úistovu a
chybí jim to, co by je mohlo uzpůsobit, aby se. ,stali nositeli světla (]vS
33 ' 1894 ) .

lil se snad Bůh? Laodíc ejské.poselsi:ví se vztahuje na
cí.tkev. Věřít6 tomuto poselství? Máte citl-ivé srdce? Nebo sťále
Jsme bohatí a zbohatlí jsmo a nic nepotřebujeme? Bylo snad marné
zvěstování věěné pravdy i;omuto národu, at)y ji šířil dále mezi
národy světa? Bůh si vyvolil uičitý lid a svěřil mu pravdu s dů-

_( 2 ±_e±__r_2_,_fl

dnešní
řílcátei
svěřené
všemi

sledky pro věčnost. Svěřil mu světio, které má osvítit svět. Změnil se
sn&d Bůh? Jsme skutečně jeho vyvolenými nástroji? Jsme muži a žena.mi,
ki;eři mají nést světu poselství ze `ZÓ 14., zvěstovat bose.lství spáJ5y těm,
kteři jsou na pokrají záhuby? Jedpáine, jak bychom měli? (l.m 51,1901)

ale ne ěinii;elé. Laodic ejské poselství se vztahuje mL všech-

ggáLste:ĚáeTgzťná:%á:átí:z=2áávÉž::írřp::ía:sŤ±:E;Zí:š:áem2ob;:p:::ásťa:Ě=

962,963
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nim Iúistova života. Icdyž jim není, uslyšíme strašná slova: "Neznám vás."
(BH,

17.10.1899)

IJudná náboženská zkušenost. Poselství laodicejgkému sboru se co nejrozhc)dněji vztahuje na ty, kteři mají nudnou náboženskou zkušenost, kteří nešiří`rozhodné-svědectirí o pi.avdě (Dopís 98,1901)
šte!" Ml.uvím k vám ve jménu Pá,ně,,
Luk 18 11.12) ''S1
vellGé
světl.o,
jsou
dnes
ve st&vu, který Kr'istus popsal
kteři mají

že ti,

ve svém poselství iaodicejské áíikví. I)omnívají se, , že jsou bohati, že

:::h%t:±y:tgŤs:ák:á,j:á:±%š±:p:;Ě:ž::íáaKrvíá:::ívá:š::ísž%::.t:t:%L:3ťkš=
ho Rádce a jednejte podle nich. (Cituj Zj 3,18) (Dopís 5,1897)

Zba.vit církev Í`anatismu. Záměrem poselství Laodioejským bylo zbavit cirkev... ftnatických vlivů, saban se však snažil, aby toto poselství zma-

řil a zničil jeho vliv. Byl by raději, kdyby svědectví přijali fanatici
a použili je v jeho díle, než aby je nechal ve vlastnim stavu. Viděla
js6m, že poselství neměio vést jednoho braťra k tomu, aby soudil druhého bratra, a.by mu.přikazoval, co má dělat, a omezoval ho, e.1e bylo urče-

ro pro kg,ždého jednotlivce, a.by zkoumal vlastni srdc? a staral se o vlastní

dílo

(2SG,

si;r.

223).-

Épa_d_e_k!_ l,'mozi Laodicejští žijí v duchovním seb6klamu. Odívgjí se roúchem

vlastni spravedlnoati v domnění., že jsou bohatí, že zbohatli a nic nepo-.
i;řebují, i když se demě mQjí co učit od Ježíše, a jeho tíchosti a pokory,

\

\

protože jinak upadnou a celý jejich život bude jen kl.amem (I)opis 66,1894)..
"Nafoukané náb ož 6ns t ví . " Láska k sobě +yliíčuje lásku ke Kristu. Ti, kt;eří žiji pro sebe, patří do laodic6jské`ho církevniho sboru, kde jsou vl&ž-

ní,
je
z/áá,
se
ho
Zj

Qni studení ani horcí. Zá.pal první.. lásky se změnil v sobectví. Když
v srdci láska ke Ki`istu, projeví se činy. Když láska ke Kristu chladpotom iáska k těm, za riáré-Krístus zemřei, degeneruje. Obdivúodně
může jevit
horlivost a c>t)řadnictví, ale bude to jen projev nafoukanénáboženství. Kristus praví, že v jeho ústech vzbuzují odpor. (Cítuj
3,17.].8)

(]6

61,1898)

š ováni , Sebevyvyšovámí je nebezAbd3
Př.ísl
EeJ!ezpeĚi sebev
se
dotkne.
Je to výhonek pýchy a působí
V,'-J
echno,
čeho
pečné. Poskvrnuje
tak vyne.1ézavě,Vže když čiověk nedává pozor, ovládne jeho myšlenky i činy.

Laofiícejské poselství je třeba zvěstova,t mocně, pi`otože nyní je obzvlášť

aktuální. Nyni, více než kdykoliv předtím, buji pýcha, světská. ctižádost,
sebevyvyšování, dvojí tvář, pokryi;ectvi a kl&m. Mnozí to projevují na.fou-

Éa:*:eaj:%:n:žgi ,s:::ái ' ":::-3žýij:á:i íkůhž;:9i:;%Oi.nikoho nepotřebujiť
(Ka,z

10 1:

Mat 7 1-5)

Sebeláska

sebeklam. & sebeos i'avedlňc)vání.

Ti, kte-

ré Kristus varuje, mají někberé skvělé vlastností. jsou však zmařeny u lidí
s chorotinou sebéiá,skoú, sebeki`qmem, setieospr`avediňovánim hrubé neochoty
pomoci bratřim v Boží sl,užbě povzbudivými Slovy a činy. Je i;o tak, ja.ko
lr.dyby ve vzácné masti byla inrtvá mouch;a. BuÓ.e je vážit Ten, kcterý 86 ni-

kdy nemýlí. Mluví o následcích činů, které svědčí, že Kristova lá3ka není
trvalou zása,dou v duši. Bůh vás všechny vyzývá, abyste se od Krista. učili

tichosti. Přesta.ňte pohotově vyhledávat chyby jiných. Soustřeate svou pozornost m vlasi;ní nedostatky. Vaše samospravedlnost se protiví Pánu,Ježíši Í{ristu. (Cituj Zj 3,15-18) Tato slova se vztahují na církev a na ninoho
těch, kteří v Božím díle zastávají zdopovědná místa (hs 108,1899).
Duchovní začátečnící. Velmi mnozi vyznavači křesi;ansi;ví ve skutečnosti
r.enásledují Ježiše. Nenesou kříž s patřičným sebez3přením a sebeobětavosti.

I když okázale vyznávají, že jsou opravdovými křesťany, přsce do tkaniva

963,96.4
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vlasi;ního ?harakteru přidávají tolík vlastnich nedokonalc)stí, že ki`ásný
vzor se tím
jen poškozuje. 0 nich Kristus říká: "Chlubíte se, že jste
bohati a že jste zbohBtl.i duchQvnimi úspěchy. Ve skuteěnoE]ti nBjst© ani
studeni ani hcircí, ovládá vás m&rnomyslnost. Když se neobrátíi;e, nemů-

š:::ň:#|:?ass::ámp:S::š;e:yst:a;ž:ud::řg:vá::nsuv:;žd;:::í.nů::eá:át5opodle božského Vzoi`u. Sledujete jen vzor, který j© plodem vaší fahtazie.
Proi:ože jst© vlažní, musím vás vyplivnout z úst,"
Děkuji Pámu, ž© i když je i;ato i;řída tak početná,, stá.1e ještě j©
k pokání. Ježíš řiká: "Já, váš Vykupitei, znám vaše skutky. Vím o
hnui;kách, které vás podněcují k i;omu, abyste, o svém Bi;avu pyšně
"Jsem bóhatý a zbohatl jsem a nikoho nepotřebuji, a neviš, že jsi

čas
po~
říkali:
bíč\ný,

i mizerný`, i chúdý, i slepý, i nahý."
Ti, kteří se nacházejí v tomto stavu, jsou svévolně n©vědomí. Neposi;ihují skutečnou povahu hříchu. Svými nepravostmi usi;avičně falešnš předst&vují Kristův charakt;er a vystavují hc) veřejné hanbě. I když vyznávaji,
že zna.jí pra+du, jednají jako duchc)vní začáteěníci. Zdá Eie, jakoby nerozuměl.i pravdě, kterou je třéba vyjádřit slovem i skutkem, aby se ukázal
jasnj;-rozdíl mezi iím
kdo Bohu sLouží a kdo mu n6slou,ží. Neprávem se
dožaduji ka.ždého,křesť&riského pc>žehnání a přednosti, když jako Kristovi
představitelé n`etjoh8,tnc)u v duchovní milosti a dobrých skutcích. Jsouubozi, chudobní, slepi, naží. JEiký je to stav! Jsou ve vlastnín svěi;le..
Ale na.vzdory jejich syévc)lné nevědomc)si;i je Pán nenechá.vá bez dalšího
varová.ní a rady (hB 138,19Ó2).
15. Rozhledna. Kdyby každý vlivný člověk mohl vystoupit na rozhlednu a
vidět odtud všechny své skut]qr jako je .Ýidí Kristus, .když říká.: „ znám
skui;ky tvé" , kdyby pracovnik mohl sledova.t každé p`ochybné-slovo a `čím

od přičiny k riásledku, byl by 'pro něj tento pohled nesnesitelný (hs 128,
1903 ) . .

i5.i6

J|ú± _6,2?=2_4)

Horší než nevěřící. Pol.ovičat`í křesĚan-é jsou horši

než nevěřící, protože jejich klamná slova a nevázanost svádějí mohé.

#g:Ířá:É á::řžik :vi3ZÍ3ms::: g%g;á žigšggngť:sš::aElů:ep::ž :5i Ěf:gu ;
L-čemu se nikdo jiný nehodí (Dopis 44,1903).

fluk__Dj24-3Q)

olovičat ch. hhozí sice vyznávají, že s.1ouží Bohu,

;:::že#,ž:gis::T#5:g'p::řÉn:o:s:s:ťád::;:iá:Ísš:r;ŮÍTftícáylžú::áěm|zhoubce půjde zemí, Kristus `nemůže^ řici: "Nedotýkej se jich. Vyryl. jsem

ů: :: ,:aú;:a:á;3á,., g:;t:víě;:t:i?,?1iš::::ý;Ž' j!g8:illvcích říká; „Vyvrl/[rtiú ve. vinách a hříších. T ěín, kteři nežijí podlg Božiho slova, stává
se Slovo mri;vou literou. Kristus o nich říká: "Kéž bys t>yl`studený nebo

2o:šŤ:"I|3::.ůžep::t;ž3djsáv:ťaá:gí.ažáys;u::nÉvg3:m:::,řževš;::v:ží:žíky,
mohl by za ně prosit, a Pán by je probudil svým svatým Duchem.`Jsou
však horší než ti, kteří jsou ve vinách a hříšich. Slyší Slovo, ale
nijak je na s©t)e nevztahují, ale použivají ho pr.oti svým bližním. (hfi 162a,
1898 ) .

Poselsi;ví laodicejské církv.i přes15-20 Lftíl3_._14) Pram6n živé vod
ně líčí stav imc>hých, ki; eří €e pokládají za Boži děi;i. Ti, kteři slouží
Bohu, mají možnost poznat právdy nevystižii:elné ceny, }cteré v praktickém
životě dokazují zřejmý rozdíl mezi i;ěmi, kteři slouží Bohu, a těni,
;
kteří mu neslouži.

V

964, 965
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Aní zemská kůra neni bohatěói protkána žilami zlata, než je pole zjevení

#::a::EátšS::TÍTřz€§:Í,p=::Sž.z:á::opÍ3vá:fí:g:í`:;o:oířstíĚÍĚ::::h;aEo_
by n`ěli. Kristovu lásku neuvádějí do srdce a žívota.
Ten, kdo studuje Bo.ží slovo, čer.pá z pramene živé vody. Cirk©v musí pít
duchovní život hlubokými doušky ze Slova. Služba j6jich ělenů Bohu musí
býi; zcela odlišná od mdlého, bezduchéh a nevýrazného náboženE!kého života.,
od těch, któří nevěří,a duchovkterý mnc)hé věříci jen velmi málo od
ně se podobají neobráceným (hs 117,

oselství. Ijaodicejské poselst~
e třeba šířit laodic©
ví 1]ylc> oznámeno. Vezměte toto poselsi;ví ve všech jeho fázích a zvěstujte
ho lidem., kdykc)1i vám Prozřetel.nost otevře cestu. Světu je třet)a zvěsto15-,_1

Ve světě

vat poselství o ospravedlnění z víry a spi.avedlnosti Kiistově (I),opis 24,
1892).

-

15-22 LK_o± 4_,12±±±| Némaha v nalož©ná v zá im u laodíce skéhó sboru. (Oii:uj Zj 3,15-22) Toto je svědectví, týkající se církve laodicejské. Tato
cirkev bylq věi.ně poučena, Ve svém dopise Kolósským Pav®l napsal: "Pozdravuje vás Epafras, k*erýž od vás jest, slouha FLristův, ki;erýž vždycky

#i:nšo!=:C#:Son:vBů::Í}žá::m:aw;dásá+á::ys:S:išLťe::'f°:%=Éí:ěp::Íu:S,r:í
též i ty, kteřiž jsou v ljaodicii, i kteříž jsou v Hierapolí." Mnoho důkladné prác6 se věnovalo laodicejské církvi. Dostalí napomenutí: "Proi;ož
i vy budi;e dokonali, jakož i Otec váš, kterýž v nebesich je; dokonalý je."
Cirkev však nepolcračc»vald v díle, které zač&li Boži poslové. Oni slyšeli,

ale zanedbali pravdu uplatnít ve vlasi;ním životě a poučit se z n.apomenuÉááěvÝ;;1eíž3? Egá:):o, co vždy následuje po zavržení napomenuti a pros©b

17 JĚÉE
3.16)
Znevažování Boží br ělivosti. Iúistus vidí to;
co člověk nevidí. Vidí hřichy, které - zůstanou-1i t)ez pokání, překročí
míru Boží ti.pělivosti a dlouhoshovivavostí. Kristus neuzná jmén& těch,
]d;eří se spokojí s vlasi;ni soběsi;ačností. Nemůže pcmoci těin, lsteří neciik:ágg:š.E:áš;?u Jeho Pomoci a tvrdí' že Všechr!o Vědí a Všechno mají

17-20

0tevřeme dveře srdce? Z chi`ámu d.uš© musíme ~vyhnat kupce a proda,va~

Íc; ,.gsx:d:í::mŘ:i?y:::: , Js i::ímNřnávs::j: gĚeá:. d;::#is:d3; Íášou::;;á:
hlas .můj a otevř©l mi dveře, vejdu k němu a budu s ním `vočeřeti a on s®

:;2žá:š:notée:ř:in:i,,,ž:SS;:g:f:u=e|násebí:kířg::ž:áéŤuiuž::éo::aggáos::to
našeho Vykupitele, které nám pomohou najít cestu do srdcí ,těch, ktoři ho
r`.eznají, k±eři jsou mu cizí pro nevěru a hřích. Vyzývá náj5, abychom si
koupili bílé roucho, kterým j© jeho slavná.spravedlnost, i .očni mast, abychom postihli duchovní věci. Copak nec}i;evř©m© dveře srdce t;omui;o nebeskému
návštěvnikovi? (BE,15.1.1892)

Jan1 6) Prodavaě vzá
ního bohatství apeluje na vaši pozornost.
18

Iz55

okladů . Slavný. prc)davač duchovCítuj Zj 3,18) Spasitel přichá-

zí s nejvzácnějšímí drahokamy pravdy, kt;eré se liši od všech fal©šných

S=:oni:,:án:ř:::;z;oÍ:ař:dí:3s;3:? , "Í:p#Ígý3gedg,,, f5:s:g a63:bÉg;4 )
Vzácné nebeské zboží.

Našim sborům se nabízi n©beBké zboží. Každý jednot1ivec se musí živě zajimat o Kristovo,pozvání. Bratři a sestry, smýšlíte
snad takto: "Tato osi;rá, rcizhodná siova se mnó netýkaji; můj duchovni život je v pořádku, i kdybych snad nebyl tak horlivý a nadšený j&ko někteři
jini. Věřím v pravdii. Toto poselství paiří těm, którým je určeno. Myslím,
že někteří ho potřebují."

965,966
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Jestliže o tom i;aki;o uvažujete, buáte jis+;i, že právě vám patří toto poselst'/i. Pokud se vám je,ště nabízí toto drahé nebeské ziboží, přistupte a
kupuji;e, co jsi;e. ztratili -zlato lásky a víry .a `oílé roucho Krístovy
spre.vedlnosti (I)opis 30a,1892).

icí ctnosti. Zlato, které nám Ježíš nabízí, je z;!ato vyzkoušené v
Je to zlato víry a lásky, ve kterém není žádňé nečistoty. Bílé i`oucho je Krisi;cnra Spravedlnost, svateb.ni oděv, ktorý může dát jen Kristus.

r:Ín€ěg:S:6 j:ř8::Vřrogš:!z]:::É á:č'E:::á rH:?ýí?Í. é:á;8) :hybí. pi`otože duchov(Iz 64 6: Fíl 3
Bůh se
ostaral o všechno Věrný Svědek řekl: "Radímť,
abys sobě koupil oae mne zlata ohněm zprubo-raného, abys byl bohatý, a rouí
cho bílé, at)ys oblečon byl, a n6okazgvala se ha,nba nahoty tvé." Co znsmená
hanba této nahoty a chudoby?'Je to he.nba roucha v`lastní samospravedlnosti
a odloučenosti od Boha., zatímco on se plně postaral, aby všíchni přijali

z jeho požehnání (IB 139).

\

ci rada óírkvi.
Jzlzm
a útěchy. Církevní sbory
Povzbuzu

F.ada Věrriého Svědica je plr`.á povzbuzohí

mohou ještě stále zís:ffit zla,to pravdy, viry a lásky a rit hojnost nebeslcých pokladů. "Íbdímť, abys Šobě koupil ode mne zlata.

a.bys byl bohatý a roucho bílé, a.bys c)bleěen byl, a r``eok.a;zovala se hanba nahoty tvé." Bílé roucho je Kristova .psravedlncst, která má proniknoub náš
char.akter. čistoi;a srdce, čistota pohnutek biide chai.akteriz;ovat každého,
kdo spírá gvé roucho a bilí je v krvi Ber.ánkově (RH, 24.7.1888).
Iz61
Zach 3
Tkaní na nebes chst
Nemáme nic, čím bychom
mohli přiodít duši, aby se naukázale. .han.oa
její nahot} . l,ít,tsíme přijmout

roucho spravedlnosti tkané na ne`oeských staÝeěh, to neposkvr.riěné roucho
Krisiiovy spravedlnosti (PH, 19.7..189ž)

Mat6
Jak1 23-25
rávr`.é názor na svšdomi. Ok3m i`ozumíme cítlivé
svědomí vnitřní světlo mysli. Na
jeho sprá,vnén, pohledu na věci závisí duchovní zdraví.celého člc>věka. I{dyž použijeme "oční mast", Boží slovo, sv'ě-,

#ímášÉíá;ř:;:: o:2d::::n:a:t oEÍše.:žěáš,:j;r gs:.šÍ cí±uÉ oZ:tsíz:::LÉžígÉíÍ: #:=
rý'se viděl ve. velkém` Božím nTavním zrcadle., .se vidí tak, jak ho vídí Bůh,
a činí pokání ve víře v našeho Pána J6žíše Krista„ . ~
Laodicejští.. . 'nebyli úplně slepí, jinak by jim oční ma,St nebyla mohla u2;dra.~

vit zrak a nebyla by jim pomohla .postihnout pravé vlastnosti Kristovy. Kristus říká: "Když se zřekneL-e vlastní soběstačnosti a zřeknete se čghokoli vám
•drahého, můžete si koupit zlato, roucho a oční mast, abystg viděli" ('RH, 23,
11.1897 ) .

i8'-20 BeÉgiL

Slavný Spasitel se předsi;g,vuje jako nebeský boha.tý

obchodník, který důn od donu nabízí své neocenitelné zbciží. (Cituj `Zj 3,
18-20)

(RH,

\
23.7.i889)

-----

~

--`---v---v--J.i--uv-L.

\vLu„

4ju

,,

Í:%f?:3ifgJab#:±=?s:::*Eg*o:ni š:3Eát ::. dg:š3 ::á:2asr:::pg 3g::
aby mohly vidět svatý charakter Boží v jeho zákoně a pochcpit Kristc)vu lásku, která je skutečně zlatem přezkoušeným v ohni (H, 25.2.1890).

1`Ez_±3j±ZIJLbL|±L4ž±±l P± chovní b 9±aL±SivÉu=2_.guLěi Ježíš jde z d-omu do

domu, stojí před chrámem každého človč.ka
Jako nebeský obchodník na`oízi své pokiady:
v c)hni, 8.bys zbohatl, a bílé roucřio, aby
hanba tvé ne,hoty." Nabízené zla.to je .b`ez

a říká: "Stojím u. dvčří a tluku."
"Z`:up si ode me zlato pročištěné
ses přiodčl a aby se neukazovala
přimíšeiiin, vzácnější ngž zlato

ofírské, protož6 je to víra a láska. Bílé roucho, ťctei`é nabízi duši, je
jeho vla,stní roucho spravedlnosti a olej na po.m.a2ání je ol8j jeho milosti,

966
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který dá duchcwní rozhled zaslei>ené a temotou obklopené duší, aby poBtih-

::t::záá:h:::ih:k::hbat3ť:±ař:ůiíh.,ffiae;ř:h:ín::šÍ:e:eůč:álšgg::oS:Éšáv';-:To já, tvůj Vykupitel, ti radím, abys kupoval ode mne" (RH, 7.8.1894).
ř©d námi. Věrný Svědek povzi5uzuje všechny,
12-15.)
S
18-21 JEi±
kteří se snaží jíi: cestou pokorné poslušnosti skrze viru v jeho jméno:

"Tomu, kdo zvítězí, dám seděti s sábc)u r`.a trůnu svém, jako i já zvítě.zíl
jsem, & sedím s Otcem svým na i:růnu jeho."

To jsou slova našeho Zástupce a Ochránce. Ten,,ki;erý je božskou Hlavou
církve, nejmocnější vítěz, chce uká.zat svým násl8dc)vníkům svůj život, svou

:g:33ái:v:r:3::Z:pž:3:áí,oíál%š::r%Š:Í13":Ě:::Zo::ž3:Íáa::v:ž:nííž:áEá:i:h,
at)y byli povzbuzeni & šli vpřed k vyznač6némú cílí, za cenou a odplatou
připravenou pro vítěze. Vítězství je zaručeno,pod podmínkou víry a pogluš-

nosti.
Pouvažujme, jak se Kristova slova týkají našeho osobního živots.. Jsme chu~
dobní, slepí, ubozí a bídni? Hledejme tedy zlato a tiílé rou.cho, které n9`bízí. Vítězství nebylo vymoze^rm jen pro dot)u mučedníků. Bc)jovat musímo í

::i:o::::tsý83;:hžzgsĚ:S:StE:kfu=::šn;3hsá:=yas::tmá::=táos3E:ií=trE:ž;=
.7.1888).

,

,

reformu. Církev musí a bude zářit
16-19
pís Šal 6
"krásná jako měsíc, čistá jako slunce, strašná jako vojsko s praporci".
Spoiuprací s Kristem se Boží siužebníái inusí`zbávit ziořečenství, které
přivedlo církev do tak vlažného Btavu.`. (Cituj Zj 3,15-19) Ká,rání naznačuje naději' na reform. -(Cituj v.20.21) (I)opí8 130, 1902`)
.
církvi ovlivní.1idi. `Bůh od ná3 žádá, abychom byli horliví. Musíme se kát,
zt>avit ae všech nesprávných pocítů, uvědomit si vlastní porušenoBt, koupit
si zlato} at)ychom zbohatlí, oční mast} aby.chom vidělí, bí}é roucho, abychom se oblékli (Dopis 2,1851).

Laodice gkáv

(_M±_t

25.1-12__)

řináší OVoce . Viděla jsem, že. tato výzva lao.dice+jské

ro Laodice

(Cituj Zj 3,15-17)

Případ těbh,

kteří jsou k-árági, není beznadějný, nepřssahujemoc velkého Pro6tředníka
on říká: "Radími;, abys sobškoupii ode mne ziAta ohněm zprubcw&ného, abys.

by-1 bohatý,
hoty tvé. A
násl6dovníci
tuaci, j8.kQ

a roucho bílé, abys oblečen
očí svých pom3,ž kollyi.ium,
Krigtovi v žalostném stavu,
byly bláznivé pe,nny, kterým

byl, a neokazovala se hanba naabys viděl." I když jsou domělí .
přece nejBou v tak zoufalé sihasly lEmpy a neměly ěas naplnit

si nádoby olejem. l{dyž přišel ženích, odešly s ním na svatbu i;y, které

:#: :Ííg:=ž:gyáožág: však příšLy bLáznívé, dveře byLy za+vřeny a vejít
riada VěrrLého Svědka však nenaznačuje, že vlažni čl6nové jsou v beznadějném stavu. l,{ají možriost uzdi.avení a iagdicájské poselství je plné povzbuzení, protož6 porušená církev sí může,ještě stále koupit zlato víry a
lásky, bílé roucho Kristovy spravedlnósi;i, aby se neuk&zovala hanba její,
nahoty. Poloviěatí čl6nové a ti, kteří chtějí. sloužit Bohu i mamo.yiu, majl

g:šišh::ít;::::s:o:gz:a`::vffa:HS3r:iát2:::i:rů?eva85:h=::š.bJátiR:iáž3.8.
1894 ) .

i\Ta.še sbory mají nadě5i, když budc)u dbát poselstvi ltaodícejským (}/S U9,
1903 ) .

2 0 í±st2±Zí .Př±sl ...l...2i±il

Pi`omThání Božich hřiven. Věrný Svědek ří-

ká: "Hle, stoj]'m u dveří, a tluku." Každé v&rováni,kárání a napomenuti

.

966,967;765
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Božího slova nebo prostřednictvím jeho vyslaných poslů je zaklopánim na
dveře
srdceí je to Ježíšův hlas prosící, abychom ho vpustili dóvnitř.
Každé zaklepání, které zůstalo bez ozvěny, stále vice oslabuje vaše rozhodnuti otevřít. Když na Ježíšův hlgs neo.dpovído hned, ztráci se v hluku
jiných hlasů, světské starosti a zájmy odvracejí pozornost a přesvědčení
ochabuje. Srdce j© stále méně přístuí)né a upadá do nebezpeěné nevšimavos-

i;i vůěi krátkc)sti čagu a nagtávající'věčnosti.
Nobeský Host stojí u vašich dveří, i. když se mú snažíte zatarasit cestu.
Ježíš klepe i .blůhobytem, který vám dává. Svým hojným pc)žehnánim zkouši
vaši. věrnost , `Eibyste z přijatéhci ochoi;ně posiq/tlí jiným. Dovctlít.e, at]y

zvítězilo vaše sobectví? Promarnite své hřivny a přilnete modlcislužebnou
láj5kou k tomu, co yám dal? (HH] 2.11.1886)

\

de o znechuou
oselsi;vň ro církev. Nemáme žádné znechucující . poselstvi pro církev. Navzdory pokárání, varování a r?dám k náí)ravě t]yla
církev Božím nástrojem při šíření světla. Lid Boži zachováv&jící při}cázá-

ní zvěsi;oval varovné poselství světu, všem'`jazykům, pokolením a národům.

Boži církev je živýin svědkem, trvaljím svědectvím, které má lidi přesvědčit,
když jsc>u ochotni jej přijmóut, nebo je odsoudit, když mu odporují nebo ho
zavrhují (M5 37/),
21
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