
ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA 

časť 1. 

ÚVOD A LISTY 

Situácia: 

Učenci uvaţují o dvou moţných datech.  

 První a nejrozšířenější názor je, že kniha byla napsána během vlády císaře 

Domitiana někdy těsně před koncem prvního století - snad v polovině 

devadesátých let. Domitian byl obáván a nenáviděn i v nejvyšších římských 

kruzích (někdo z těchto kruhů ho nakonec zabil). Je možné, že během jeho vlády 

se křesťané dostali pod tlak, aby se účastnili kultu císaře - jakéhosi státního 

náboženství, díky němuž se mělo císaři dostávat božských poct. Domitian se 

zřejmě rád nechával oslovovat jako „Pán a Bůh" i od vyšších římských 

hodnostářů. Ačkoli nemáme nezvratné důkazy pro masové pronásledování 

křesťanů v této době, je možné, že křesťané v celé říši se obávali, že jednání 

Říma začne být velmi nepříjemné a že se brzy dostanou pod tlak, aby uznali 

císaře za boha. Rada míst ze Zjevení svědčí o tom, že se právě toho obávali.  

 Druhá možnost, která přichází v úvahu, je datovat sepsání knihy Zjevení do doby 

těsně po smrti císaře Nera, tedy asi o třicet let dříve. To je založeno na 

interpretaci pěti padlých králů (17,9-10) - jednalo by se pak o prvních pět 

římských císařů: Augusta, Tiberia, Caligulu, Claudia a Nera. Když Nero roku 68 

zemřel, nastalo v Římě období velkých politických zmatků - o moc tehdy usilovali 

čtyři muži. Tento zmatek se možná odráží v některých scénách Janova vidění.  

 Pro obě možnosti platí, že Zjevení bylo napsáno v době, kdy křesťané začali od 

státu zakoušet rostoucí podezírání a nepřátelství. Nebyla to ještě doba 

všeobecného a systematického pronásledování, bylo však cítit, že na obzoru se 

objevují bouřkové mraky. (TBD)
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 Paul Spilsbury, Trůn, Beránek a Drak 



Úvodný pozdrav: 

„Antické dopisy začínaly pozdravem a úvodním přáním. Tak tomu je u biblických dopisů 

apoštolů, tak tomu je i v Apokalypse. Úvodní pozdrav je vznešeným hymnem na 

trojjediného Boha a přáním „milosti a pokoje" věřícím.“ (PA)
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 OTEC: Ktorý je, ktorý bol a ktorý príde 

 DUCH SVÄTÝ: „Sedem duchov Boţích“ – číslo 7 symbolizuje plnosť, úplnosť. 

„Co znamená „sedm duchů před trůnem"? Stejně jako o Bohu a o Ježíši Kristu 

předpokládá se i o nich, že jsou dárci milosti a pokoje. Nejde tedy o bytosti jiné 

podstaty než Bůh a Ježíš Kristus. Zdá se, že jde o označení Ducha svatého, o 

pokus vyjádřit Ducha svatého v celé plnosti jeho působnosti. Číslovka sedm 

označuje úplnost bez ohledu na to, zda v dobrém (sedm archandělů) nebo ve zlém 

(sedm zlých duchů). U Iz 11,2-3 se hovoří o sedmeré různosti Božího Ducha a o 

sedmi darech Ducha svatého hovoří i naše katechismy. „Sedm duchů Božích" je 

zmíněno ještě ve Zj 3,1; 4,5 a 5,6.“ (PA) 

 JEŢIŠ KRISTUS – so 6 vznešenými prívlastkami: 

o  Verný svedok („martýr“ znamená aj mučeník) 

o  Prvorodený z mŕtvych (vzkriesenie) 

o  Vládca kráľov zeme (titul, ktorý si nárokovali cisári Ríma) 

o  Miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechu 

o  a urobil nás kráľovstvom a kňazmi Bohu 

Za zmienku stojí: 

 Číslo 7 – prvé zo symbolických čísiel apokalypsy 

 „Urobil nás kráľovstvom“ – Boţie kráľovstvo je teda záleţitosť „personálna“. 

Neskladá sa z území, ale s ľudí, ktorí boli vykúpení z otroctva hriechu a sú teda 

vlastníctvom Boha, ktorý ich oslobodil a udelil im svojho Ducha, aby boli Jeho 

synmi (dcérami) a kňazmi! 

 „a kňazmi“ – prístup do svätyne, dôverný vzťah s Bohom, účasť na 

najvnútornejšom Boţom ţivote (v 21,22 sa totiţ dozvedáme, ţe miesto ich sluţby 

– CHRÁM –  je samotný BOH osobne!) 
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 Průvodce apokalypsou 



Videnie KRISTA: 

 „Jan nejprve vidí sedm zlatých svícnů, které, jak se dozvídá od samotného 

Krista, představují sedm církevních obcí (1,20). Tyto obce jsou svícny, nositeli 

světla - evangelia.  

 Uprostřed těchto svícnů je Kristus, který je označen „jako Syn člověka" - termín 

vzatý z Da 7,13; u synoptiků se vyskytuje šedesátdevětkrát. Kristus není tedy svým 

věrným vzdálený a cizí, je uprostřed své církve. Při kultu římského císaře býval 

císařův obraz vystaven mezi sedmi hořícími svícny. Zde je pravý Světlovládce - 

Syn člověka - Ježíš Kristus, kterému náleží panování, sláva i kult. Vlnící se 

roucho nebo říza ukazují na kněžskou hodnost a zlatý opasek na královskou 

důstojnost. Jan poznává, že Ježíš je nejvyšším knězem a vládcem. Jak veliká je 

výpověď těchto obrazů! Co si osoboval božský césar, bylo jen matným odstínem 

skutečného vládce vesmíru - Ježíše Krista. Bělost hlavy a vlasů je obrazem 

věčnosti, která je právě tak stará jako mladá. Bílá barva je ale také obrazem 

čistoty a slávy. Planoucí oči znázorňují všechno pronikající vševědoucnost 

(19,12). Nohy podobné kovu „přetavenému ve výhni" znázorňují jeho pevnost, 

čistotu a snad i soudcovskou moc. Hlas jako hukot příboje znamená velkou sílu a 

účinnost. Ostrý, dvojsečný meč v jeho ústech značí jeho neúprosný soudcovský 

výrok, kterému nemůže nikdo uniknout, a sluncem zářící vzhled znamená plnost 

Božího světla.  

 V pravici má sedm hvězd. Tyto hvězdy bývaly symbolem světovlády; se sedmi 

hvězdami se dávali zobrazovat římští císařové. Pravice je ruka s předností a 

vyznamenáním, symbolizuje i osobní zájem a láskyplnou péči. Sedm hvězd je, jak 

se Jan dozvídá od samotného Krista (1,20), sedm andělů církevních obcí. Kdo 

jsou tito andělé církevních obcí? Sám výraz „anděl", užívaný ve Zjevení v různém 

významu, vyvolává množství různých výkladů. Jedná se o strážného anděla každé 

církevní obce v duchu staré židovské představy, že jednotlivci i společenství mají 

své ochranné anděly? Když Apokalypsa hovoří o vlastnostech a někdy i 

slabostech těchto andělů církevních obcí, tušíme, že se nejedná o nadzemské 

bytosti (2,4-5 apod.). Již ve Starém zákoně (Ag 1,13; Mal 2,7; 3,1) jsou proroci a 

kněží nazýváni „anděly" (posly) Božími. Jako byl v židovské obci označen 

představitel synagogy „andělem", tak se zdá odůvodněné, že pod pojmem „andělé 

sedmi obcí" se rozumějí představitelé křesťanských obcí (srov. Mk 1,2; Mt 

11,10; L 7,27). Kristus je nejen přítomen uprostřed svých obcí, ale má i církevní 

představitele v rukou tak, jako má ve své moci hvězdy.“ (PA) 

Za zmienku stojí: 

 Kult cisárov zobrazoval cisárov so siedmimi hviezdami na znak svetovlády a ich 

obrazy boli umiestňované medzi sedem svietnikov. U Jeţiša Krista: 



o  Jeho slávou sú CIRKVI – konkrétne spoločenstvá: „Jn 17,20-23  
20

 No 

neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa,  
21

 

aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás 

jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.  
22

 A slovu, ktoré si dal mne, ja 

som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno -  
23

 ja v nich a ty vo mne.” 

o Jeho silou sú PREDSTAVENÍ – biskupi, anjeli Cirkví. – platí to bez 

ohľadu na to, ţe sú občas slabí a krehkí, napr.: „Zjv 2,4-5  
4
 Mám však proti 

tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku.  
5
 Preto si spomeň, odkiaľ si 

padol, rob pokánie a konaj ako prv. Ak nie, prídem na teba a pohnem tvoj 

svietnik z jeho miesta - ak nebudeš robiť pokánie.“ Jednota s biskupom (a 

skrze neho s Cirkvou a teda s Kristom) sa tak javí ako kľúčová! 

Porov. napr. sv. Ignáca Antiochijského: „Prosím vás, snažte se v Boží 

svornosti konat vše s vědomím biskupa, který zastupuje Boha, kněží, kteří 

zastupují sbor apoštolů, a s vědomím mně velmi milých jáhnů, kteří jsou 

pověřeni "službou Ježíše Krista, jenž před věky byl u Otce a na konci se 

zjevil.“  

POZNÁMKA: Dalo by sa povedať: AKO môţu veriaci očakávať od 

biskupa (kňaza) vernosť Kristovi a dokonalosť, keď ONI SAMI nie sú 

ochotní túto vernosť zachovať??? Paradox, ţe? 

 

KOMU sú listy určené? 

 EFEZ: Město Eřez bylo nejen nejblíže Patrnu, ale bylo tehdy nejdůležitějším, největším a nejbohatším městem 

v Malé Asii. Ve starověku bylo proslulé filosofem Herakleitem (540-480 př. Kr.) a „sedmým divem světa" - 

Artemidiným chrámem (Diana efezská - Sk 19,23 až 40). Zde působil sv. Pavel (Sk 18,19-21 a 19,1 - 20,1), žák 

Pavlův Timotej (1Tm 1,3) a podle starého podání apoštol Jan. V Novém zákoně máme také list sv. Pavla Efezským. 

Kromě Jeruzaléma a Antiochie Syrské byl Efez třetím střediskem raného křesťanstva, později ho předstihl Řím a 

Alexandrie. V tomto přístavním městě se nejen překládalo zboží, ale stýkaly se zde i duchovní proudy, kultura a 

náboženství východu i západu. (PA) 

 SMYRNA: Smyrna bylo krásné přístavní město severně od Efezu. Byla metropolí Lydie a jedním z nejstarších 

měst založených řeckými kolonisty, i s Římany vycházela dobře. Je též jedním ze sedmi měst, která se prohlašovala 

za rodiště Homéra. Přestavěna byla za Alexandra Velřkého. Již v r. 26 po Kr. vystavěli její občané římskému císaři 

a senátu nádherný chrám. Ve Smyrně byla velká a vlivná židovská obec. V čele křesťanské obce stál žák sv. Jana 

apoštola - Polykarp, kterému mohl být tento list adresován. Polykarp zemřel mučednickou smrtí kolem r. 155. V 

Novém zákoně není o Smyrně jiné zmínky. (PA) 

 PERGAMOS: Pergamon bylo od roku 129 př. Kr. hlavním městem římské provincie Asia. Od roku 29 př. Kr. 

byl zde zřízen prvý oficiální chrám věnovaný císaři Augustovi, druhý byl zřízen později císaři Trajánovi a třetí 

Severovi. Jméno Pergamon doslova znamená „Horské město". Rozkládalo se skutečně na vysokém pahorku nad 

malebným údolím. Městu dominoval ve výši 300 metrů mohutný kvádrový oltář Diův, pokládaný za jeden ze 

sedmi divů starověku. Jeho dochované části jsou dnes uloženy v Pergamonském muzeu v Berlíně. Nejznámější 

však asi byla Asklepiova svatyně, velmi navštěvovaná poutníky. Asklepios byl bůh lékařství a k jeho kultu byl 

přidružen i čilý lázeňský a nemocniční provoz. Asklepiovský znak, hůl ovinutá hadem, se stal trvalým symbolem 

lékařství. Jméno města se stalo známým po celém světě vynálezem nového materiálu na psaní „pergamenu". 



Knihovna města obsahovala přes dvěstě tisíc pergamenových svitků a konkurovala nejproslulejší knihovně staro-

věku v egyptské Alexandrii. (PA) 

 THYATYRY: Thyatiry bylo méně významné vnitrozemské město na okružní cestě, která z Efezu vychází a 

do Efezu se zase vrací. Bylo městem obchodu a řemesel, známé výrobou purpuru a barvením vlny. Odtud byla 

prodavačka nachu Lydie, o které je zmínka ve Skutcích apoštolských (Sk 16,14). Plinius o tomto městě napsal, že to 

není příliš vznešená obec. (PA) 

 SARDY: Město Sardy mělo slavnou minulost. Kdysi bylo nejvýznamnějším městem maloasijské oblasti, jeho 

význam však stále klesal. Původně bylo zbudováno jako pevnost nad údolím řeky Hermus, později se rozšířilo i 

do údolí. Odtud jeho název „Sardeis" -v množném čísle, naznačující, že jde o dvojměstí. Objev zlata v řece 

znamenal velké bohatství zvláště za krále Kroisa, takže se zachovalo přísloví: „Bohatý jako Croesus". Špatná 

bdělost strážců města zavinila dvakrát v dějinách jeho dobytí a to v době císaře Kýra (r. 549 př. Kr.) a v době 

Alexandra Velikého (r. 218 př. Kr.). Další pohromou bylo zemětřesení v r. 17 po Kr., kdy bylo město zničeno, ale 

štědrou pomocí císaře Tiberia bylo znovu postaveno. Stalo se pak střediskem zpracování sukna a vlny v Malé Asii. 

Na tuto výrobu naráží v listě trojí zmínka o „rouchu" (3,4-5). V Sardách byla uctívána bohyně Kybele. Římané tu 

umístili soud. Jak město, tak i tamní křesťanská obec, byly však v úpadku. (PA) 

 FILADELFIA: Filadelfie byla asi nejmladší ze sedmi maloasijských měst. Byla založena v 2. stol. př. Kr. 

pergamským králem Attalem II., který pro svou lásku k bratru Euménovi byl označován přízviskem Fila-delfos, 

což znamená v řečtině „bratra milující". Podobně jako Sardy a jiná města byla Filadelfie v r. 17 po Kr. postižena 

zemětřesením. Byla sice obnovena, ale zemětřesení se často opakovalo. Obyvatelé tehdy žili v nejistotě neustále 

připraveni utíkat z domovů, proto prý ani nezamykali dveře. Na to se v tomto listu také několikrát naráží. Žila zde 

početná židovská menšina, která byla tak jako i jinde zdrojem těžkostí pro křesťany, ale zdá se, že křesťané misijní 

činností některé židy získali pro svou víru. (PA) 

 LAODICEA: Laodikea byla založena syrským králem Antiochem II. (261 až 246 př. Kr.) a pojmenována 

podle jeho manželky Laodikey. Bylo to bohaté obchodní město, proslulé výrobou látek a také město lázeňské. Na 

to narážejí dále verše 17. a 18. Cicero psal o tomto městě, že je možno si tam v bance proměňovat peníze. Laodikea 

byla v r. 61 po Kr. zničena zemětřesením, ale její obyvatelé byli tak hrdí a soběstační, že město sami znovu 

vybudovali a dotaci římského císaře odmítli, což zapsal Tacitus v Annálech (14,27). Křesťanskou obec zde asi 

založil spolupracovník sv. Pavla Epafros. Pavel vzpomíná na list, který do Laodikeje věřícím napsal (Ko 4,16). Ten 

se nám však nezachoval. Laodikea ležela v blízkosti Kolos a poměry v obou církevních obcích byly podobné, 

proto si měli věřící v těchto obcích také vyměnit dopisy od sv. Pavla. I některá místa epištoly Kolosanům a našeho 

listu Laodikejským z Apokalypsy mají stejnou tématiku: o pravém bohatství (Ko 2,1-4; 3,15-16), nové oblečení (Ko 

3,9-10), příslib účasti na Kristově království (Ko 3,24). (PA) 

 

OBSAH POSOLSTIEV: 

 

Situácia Ocenenie  Výčitka Prísľub 

EFEZ (obaja Jánovia): Revelation 2:1  Toto hovorí ten, čo drží sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý 

prechádza medzi siedmimi zlatými svietnikmi 
Revelation 2:2  Poznám 

tvoje skutky aj tvoju 

námahu a vytrvalosť 

Revelation 2:2-3  a 

viem, že nemôžeš zniesť 

zlých. Skúšal si tých, čo 

hovoria, že sú apoštolmi, a 

nie sú, a zistil si, že sú to 

luhári.  
3
 Si vytrvalý, veľa 

si zniesol pre moje meno a 

neochabol si. 

Revelation 2:6  To máš 

však k dobru, že nenávidíš 

skutky nikolaitov, ktoré aj 

ja nenávidím. 

ale 
Revelation 2:4-5  Mám 

však proti tebe to, že si 

zanechal svoju prvotnú 

lásku.  
5
 Preto si spomeň, 

odkiaľ si padol, rob 

pokánie a konaj ako prv. 

Ak nie, prídem na teba a 

pohnem tvoj svietnik z 

jeho miesta - ak nebudeš 

robiť pokánie. 

Revelation 2:7  Tomu, 

kto zvíťazí, dám jesť zo 

stromu života, ktorý je v 

Božom raji. 



Situácia Ocenenie  Výčitka Prísľub 

SMYRNA (Polykarp): Revelation 2:8  Toto hovorí Prvý a Posledný, ten, čo bol mŕtvy a ožil: 

Revelation 2:9 
9
 

Poznám tvoje súženie aj 

tvoju chudobu - ale si 

bohatý -, i rúhanie tých, 

ktorí hovoria o sebe, že sú 

židmi, a nie sú, ale sú 

synagógou satana. 

Revelation 2:9  ale si 

bohatý 

Revelation 2:10  Hľa, 

diabol niektorých z vás má 

uvrhnúť do väzenia, aby 

ste boli skúšaní; a budete 

desať dní v súžení
3
. Buď 

verný až do smrti
4
 a dám ti 

veniec života. 

ale 
 Revelation 2:11  

11
 Kto 

zvíťazí, tomu druhá smrť 

neublíži. 

PERGAMOS: Revelation 2:12  Toto hovorí ten, čo má ostrý dvojsečný meč: 

Revelation 2:13  
13

 

Viem, kde bývaš; tam, kde 

je trón satana.
5 

Revelation 2:13  o 

pridŕžaš sa môjho mena a 

nezaprel si vieru vo mňa 

ani v dňoch Antipasa, 

môjho verného svedka, 

ktorého zabili u vás, kde 

býva satan. 

ale 
Revelation 2:14-16  

14
 

Mám však niečo proti 

tebe: že máš tam takých, 

čo sa pridŕžajú 

Balaamovho učenia, ktorý 

učil Balaka dávať 

pohoršenie synom Izraela, 

jesť mäso obetované 

modlám a smilniť.  
15

 Tak 

aj ty máš takých, čo sa 

pridŕžajú učenia 

nikolaitov.  
16

 Preto rob 

pokánie. Ak nie, prídem 

na teba čoskoro a budem s 

nimi bojovať mečom 

svojich úst.
6 

Revelation 2:17  Tomu, 

kto zvíťazí, dám zo 

skrytej manny a dám mu 

biely kamienok
7
 a na 

kamienku napísané nové 

meno, ktoré nepozná nik, 

iba ten, kto ho dostane
8
. 

THYATYRY: Revelation 2:18  Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a jeho nohy sú podobné 

kovu. 
 Revelation 2:19  

19
 

Poznám tvoje skutky, 

tvoju lásku, vieru, službu a 

vytrvalosť aj tvoje 

posledné skutky hojnejšie 

než prvé. 

 

(porov. teraz vedľa) 

 

Revelation 2:24-25  
24

 

Vám ostatným v Tyatire, 

všetkým, čo sa nepridŕžajú 

tohoto učenia, ktorí 

nepoznali - ako hovoria - 

ale 
Revelation 2:20-23   

20
 

Ale mám proti tebe, že 

trpíš ženu Jezabel, ktorá 

hovorí, že je prorokyňa, a 

učí a zvádza mojich 

služobníkov, aby smilnili 

a jedli mäso obetované 

modlám.  
21

 A dal som jej 

čas, aby robila pokánie; 

ale nechce sa kajať zo 

svojho smilstva.  
22

 Hľa, 

vrhnem ju na lôžko bolestí 

a tých, čo s ňou 

cudzoložia, do veľkého 

Revelation 2:26-28  
Kto zvíťazí a až do konca 

zachová moje skutky, dám 

mu moc nad národmi  
27

 a 

bude nad nimi panovať 

žezlom železným a 

rozbijú sa ako hrnce 

hlinené,  
28

 ako som ju aj 

ja dostal od svojho Otca, a 

dám mu rannú hviezdu. 

                                           
3
 Není to skutečných deset dnů, ale symbolické označení jednak krátké doby a jednak doby, která jednou skončí (Gn 24,55; 

Nu 11,19; Da 1,12.14). (PA) 
4
 Výstiţnejší by bol preklad „aţ na smrť“ – čiţe nie časovo, ale odhodlanosťou aj ţivot poloţiť. 

5
 Těžké bylo postavení církevní obce, neboť žila v místě, kde bylo středisko pohanského kultu. (PA) 

6
 Metaforický význam „meč úst" zde zdůrazňuje jedinečnou a vítěznou moc Božího slova nad bludařským učením (Zj 19,15; 

Iz 49,2; 2d 4,12). (PA) 
7
 Jak rozumět obrazu o darování bílého kaménku? V návaznosti na manu z nebe si můžeme připomenout rabínskou tradici, 

že spolu s manou padaly z nebe i perly a drahé kameny. Znamenalo by to tedy věčnou odměnu. Bílé a tmavé kameny byly 
užívány tehdy také při soudech. Zatímco tmavé kameny znamenaly odsouzení, bílé kameny znamenaly nevinnost a 
osvobozující výrok. Jednalo by se tedy o omilostnění při Božím soudu. A ještě jeden zvyk může být za tímto obrazem. Při 
řeckých zápasech byla dávána vítězi bílá tabulka a do ní bylo vryto jeho jméno jako průkaz vítěze. Tyto tabulky (tessery) 
byly zároveň čestnými průkazkami pro požívání různých veřejných výhod.  
8
 Dosud platí, že člověk je hříšníkem, ale ten, kdo se osvědčí ve věrnosti Bohu, je před Bohem novým člověkem, 

ospravedlněným hříšníkem. Jen ten, kdo dostává Boží milost, ví o tomto omilostnění a daru (Ř 3,24.28), a proto můžeme 
hovořit o tom, že „to jméno zná jen ten, kdo ho dostává". Bílý kamének je tedy obrazem vstupenky a legitimace do Božího 
království. 



satanove hlbiny, hovorím: 

Nekladiem na vás iné 

bremeno.  
25

 Len sa držte 

toho, čo máte, kým 

neprídem. 

súženia, ak nebudú robiť 

pokánie z jej skutkov.  
23

 

Jej deti pobijem smrťou a 

všetky cirkvi spoznajú, že 

ja skúmam vnútro i srdce, 

a každému z vás odplatím 

podľa vašich skutkov. 

Situácia Ocenenie  Výčitka Prísľub 

SARDY: Revelation 3:1  Toto hovorí Ten, čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd 

< TU je „ALE“ 

v opačnom poradí! > 

Revelation 3:4  
4
 Ale 

máš v Sardách zopár ľudí, 

ktorí si nepoškvrnili odev. 

Tí budú so mnou chodiť v 

bielom, lebo sú toho 

hodni. 

ale 
Revelation 3:1-3  
Poznám tvoje skutky; že 

máš meno, akoby si žil, 

ale si mŕtvy.  
2
 Bdej a 

posilňuj, čo ešte ostalo, a 

už malo zomrieť. Lebo 

tvoje skutky nenachádzam 

dokonalé pred mojím 

Bohom.  
3
 Preto si 

spomeň, ako si prijal a 

počul, zachovávaj to a rob 

pokánie. Lebo ak nebudeš 

bdieť, prídem ako zlodej, 

a ani nezvieš, v ktorú 

hodinu prídem na teba.  

Revelation 3:5  
5
 Kto 

zvíťazí, ten takto bude 

oblečený do bieleho rúcha 

a jeho meno nevymažem z 

knihy života, ale vyznám 

jeho meno pred svojím 

Otcom a pred jeho 

anjelmi. 

FILADELFIA: Revelation 3:7  Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvára, nik nezavrie, 

a keď zatvára, nik neotvorí 
 Revelation 3:8-11   

8
 

Poznám tvoje skutky - hľa, 

nechal som pred tebou 

otvorené dvere, ktoré nik 

nemôže zavrieť -, že máš 

málo sily, no zachoval si 

moje slovo a nezaprel si 

moje meno.  
9
 Hľa, dám ti 

zo satanovej synagógy 

tých, čo hovoria, že sú 

židia, a nie sú, ale luhajú. 

Hľa, spôsobím, že prídu a 

poklonia sa pred tvojimi 

nohami a poznajú, že ťa 

milujem.  
10

 Preto, že si 

zachoval moje slovo a 

vytrval si, aj ja ťa 

ochránim pred hodinou 

skúšky, ktorá príde na celý 

svet a preskúša obyvateľov 

zeme.  
11

 Prídem čoskoro. 

Drž sa toho, čo máš, aby ti 

nik nevzal veniec. 

ale 
 Revelation 3:12  

12
 

Toho, kto zvíťazí, urobím 

stĺpom v chráme svojho 

Boha a už viac nevyjde 

von. A napíšem naň meno 

svojho Boha a meno 

mesta svojho Boha, 

nového Jeruzalema, ktorý 

zostupuje z neba od 

môjho Otca, aj svoje nové 

meno. 

LAODICEA: Revelation 3:14  Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia 

  

ale 
Revelation 3:15-19  

15
 

Poznám tvoje skutky, že 

nie si ani studený, ani 

horúci. Kiež by si bol 

studený alebo horúci!  
16

 

Takto, že si vlažný, ani 

horúci, ani studený, už-už 

ťa vypľúvam z úst.  
17

 

Lebo hovoríš: “Som 

bohatý, zbohatol som, 

nepotrebujem nič” - a 

Revelation 3:20-21  
20

 

Hľa, stojím pri dverách a 

klopem. Kto počúvne môj 

hlas a otvorí dvere, k 

tomu vojdem a budem s 

ním večerať a on so 

mnou.  
21

 Toho, kto 

zvíťazí, posadím vedľa 

seba na mojom tróne, ako 

som aj ja zvíťazil a 

zasadol som s mojím 



nevieš, že si biedny, 

poľutovaniahodný, 

chudobný, slepý a nahý.  
18

 Radím ti: odo mňa si 

kúp zlato vyskúšané 

ohňom, aby si zbohatol, a 

biele rúcho, aby si sa 

zaodel a aby nebolo vidieť 

hanbu tvojej nahoty, i 

masť, ktorou si potrieš 

oči, aby si videl.  
19

 Ja 

karhám a trescem tých, 

ktorých milujem. Buď 

teda horlivý a rob 

pokánie. 

Otcom na jeho tróne. 

Ak si to zhrnieme: 

 CIRKVI SÚ OCENENÉ ZA: 

o  EFEZ – nulová tolerancia zla; viera zaloţená na faktoch; vytrvalosť 

v námahe pre Evanjelium; 

o  SMYRNA – vytrvalosť v súţení, vernosť, 

o  PERGAMOS – vernosť;  

o  THYATYRY – láska a sluţba; vytrvalosť; 

o  SARDY – nulová tolerancia zla, nepoškvrnenosť; 

o  FILADELFIA – vernosť; 

o  LAODICEA – nič!!! 

 SEDEM POSOLSTIEV OCEŇUJE: 

o  Nulová tolerancia zla, nepoškvrnenosť 

o  Viera, zaloţená na faktoch a nie na ľahkomyseľnom uverení hocičomu 

o  Vytrvalosť v námahe pre Evanjelium ako aj v súţení a prenasledovaní 

o  Láska a sluţby lásky 

 

 PROBLÉMY CIRKVÍ VŠEOBECNE – jednotlivé zbory v Zjavení majú 

nasledovné problémy: 

o  EFEZ – zanechanie prvotnej lásky 

o  SMYRNA – nič 

o  PERGAMOS – kompromisy so svetom 

o  THYATYRY – kompromisy so svetom 

o  SARDY – formálnosť 

o  FILADELFIA – nič 

o  LAODICEA – vlaţnosť 

 SEDEM POSOLSTIEV TEDA ODSUDZUJE 

o  Zanechanie lásky  

o  Kompromis so zlom a nepravdou (Balaam, Jezabel…) 



o  Formálnosť, ne-bdelosť („Máš meno, akoby si ţil, ale si mŕtvy“) 

o  Vlaţnosť, nehorlivosť 

Všetky tieto nedostatky Zjavenie opisuje ako fatálne, spoľahlivo smrteľné!!! 

 SEDEM PRÍSĽUBOV: 

o Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. 
o Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži. 
o Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, 

ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. 
o Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, dám mu moc nad národmi  

27
 a bude nad nimi panovať 

žezlom železným a rozbijú sa ako hrnce hlinené,  
28

 ako som ju aj ja dostal od svojho Otca, a dám mu rannú 

hviezdu. 
o Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života

9
, ale 

vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi. 
o Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. A napíšem naň meno 

svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Otca, aj 

svoje nové meno. 
o Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním 

večerať a on so mnou.  
21

 Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a 

zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne. 

 

Za zmienku stojí: 

 SEDEM KRÁT sa opakuje slovo: Kto zvíťazí“!!! Zjavenie ani na okamih 

nenecháva nikoho na pochybách, ţe sa jedná o VOJNU!  

o  Vo vojne sa nevíťazí tým, ţe nič nebojujeme, len „zachovávame“ čo 

máme „zašití“ niekde v „bunkri“ – porov. list do Laodicei a Sárd, kde Jeţiš 

pranieruje práve takýto postoj. 

o  Ešte horší je kompromis, „kolaborácia“ so zlom – porov. listy do Tyatýr 

a Pergama 

o  Vo vojne sa víťazí jedine tak, ţe človek zo všetkých síl bojuje a vzdoruje 

– väčšina ocenení sa vzťahuje práve na takéto kvality, napr. Efez, Smyrna, 

Filadelfia, do istej miery aj Pergamos a časť sirkvi v Tyatyrách 

o  Cieľom je „nulová tolerancia zla“ – Efez, čiastočne Pergamos a 

čiastočne niektorí z Tyatýr a Sárd. 

o … a OFENZÍVA v podobe lásky, horlivosti a svedectva aţ na smrť! 

 Svet v Zjavení je ČIERNO-BIELY, sú v ňom len „naši“ a „protivníci“: 

o  Alebo niečo patrí Bohu,… 

                                           
9
 Akoby všetky mená boli (z Boţej lásky) od počiatku zapísané a predurčené na spásu – ale tí, ktorí odpadnú a stratia sa 

(za-tratia) budú potom s bolesťou a smútkom vymazaní ako stratení… 



o … alebo to patrí Satanovi: „Satanova synagóga“ (Smyrna a Filadelfia), 

„Tam, kde býva Satan“, resp. kde je „Satanov trón“ (Pergamon), ale aj 

„Satanove hlbiny“ v prípade ţeny „Jezabel“ v Thyatyrách.  

o  Nie je to pritom ţiadna „démonizácia“. Je to len lakonické vyjadrenie 

faktu, ţe kaţdá vec na tomto svete alebo slúţi Boţiemu kráľovstvu – alebo 

neslúţi a potom slúţi Satanovej ríši zla. Nejestvuje nič medzi tým. Jasné 

rozlišovanie dobra a zla (nič nie je „šedé“ ani neutrálne) je pre Zjavenie 

príznačné. 

 DÔRAZ NA SKUTKY – ţiadne „spasenie čírou vierou“, ako veria niektorí 

bratia protestanti. Viera má aj v Zjavení zmysel len vtedy, ak sa prejavuje 

konkrétnymi skutkami. Jeţiš oceňuje skutky, kritizuje skutky, volá na pokánie zo 

skutkov, alebo na základe skutkov súdi a odsudzuje: „Poznám tvoje skutky; že 

máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy.“ Nakoniec sľubuje, ţe kaţdému odplatí 

podľa jeho skutkov. 

 ŢIADNA ISTOTA SPASENIA SA: Toto tieţ bratia protestanti často 

nerozlišujú. Zjavenie JE obrovským svedectvo istoty SPÁSY ako takej, pretoţe je 

raz a navţdy vydobytá Jeţišom Kristom a garantuje ju sám Sediaci na Tróne – 

Boh. Ale, to, či sa niekto SPASÍ – to uţ isté NIE JE. Nikto nemôţe povedať 

„Som spasený kresťan“, pretoţe Zjavenie hovorí: „Kto zvíťazí…!“. Ten, kto 

zvíťazí, ten BUDE spasený a vojde do Ţivota. Kto nezvíťazí, bude… vypľutý 

von! „Buď verný až do smrti a dám ti veniec života“, hovorí Zjavenie. Dám, 

potom, ak vytrváš v tejto vernosti aţ do konca, ako hovorí nakoniec aj Jeţiš: „Ale 

kto vytrvá do konca, bude spasený.” (Mt 24,13), resp. „Kto zvíťazí a až do konca 

zachová moje skutky, dám mu moc nad národmi…“ (Zjv 2,26) Teda to, či niekto 

JE, alebo NIE JE spasený, sa ukáţe a zistí AŢ NA SAMOM KONCI – a nie skôr! 

Preto aj Pavol nehovorí: „Som veriaci a teda spasený človek“, ale hovorí: „
27

 Ale 

krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol 

zavrhnutý.“ (1 Kor 9,27) 

Dôleţité je uvedomiť si ono sedemnásobné „Kto ZVÍŤAZÍ“ 

 Nie kto „preţije“ 

 dokonca ani nie kto „nejako vytrvá a nezaprie všetko“ 

 ale len a jedine ten, kto tento boj podstúpi a ZVÍŤAZÍ!!! 

„KTO MÁ UŠI, NECH POČÚVA!“ – výzva, veľmi naliehavá, na pochopenie tohto 

princípu! Je ţivotne dôleţitý!!! 

 

  



POSOLSTVO LISTOV V KOCKE: 

- Je to vojna, v ktorej uspeje len ten, kto bojuje a zvíťazí. Nejestvuje istota spasenia sa, 

pretoţe aţ fakt záverečného víťazstva určí, kto vojde do Kráľovstva a kto nie: Mt 10,22 

„
22

 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ 

- Cieľ vojny: Rim 12,21  „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.“ 

- ZBRAŇAMI sú krajná láska, charakterizovaná vernosťou a horlivým nasadením pre 

Krista a Dobro (spravodlivosť, Boţie Kráľovstvo) – a súčasne krajná nenávisť voči 

kaţdému zlu v akejkoľvek podobe. 

- Akákoľvek POLOVIČATOSŤ, či uţ vlaţnosť a spokojnosť v oblasti horlivej lásky, 

alebo kompromisy a prispôsobovanie sa svetu, hoci aj len čiastočné, v oblasti nenávisti, 

sú fatálne a spôsobujú PORÁŢKU a tým aj VYMAZANIE z Knihy Ţivota. 


