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Hoden je Beránek

Týden od 20.01. do 26.01.

Texty na tento týden – Zj 4; Ez 1:–14; Zj 5; Ef 1:20–23; Žd 10:12; Sk 2:32–36

Základní verš
„Ale jeden ze starc mi ekl: ‚Nepla . Hle, zvít zil lev z pokolení Judova, potomek David v; on otev e tu
knihu sedmkrát zape et nou.‘“ (Zj 5:5)
Minulý týden jsme se v novali Kristovým poselstvím jeho lidu na zemi. Nyní se Janovo vid ní p esunulo
ze zem do nebe a zam ilo se na to, „co se má stát potom“ (Zj 4,1) – na budoucnost.
Vid ní obsažené ve 4. a 5. kapitole se odehrává v nebeském tr nním sále. Scéna v t chto dvou kapitolách
symbolicky zobrazuje Boží moc nad d jinami a nad plánem záchrany. Ale d íve než se n co dozvíme
o budoucnosti, ukazují se p ed námi obrazy, které zd raz ují klí ové postavení Krista – jeho nebeskou
službu velekn ze, jeho svrchovanost nad tím, co se odehrává v nebesích, a vykoupení lidstva. Takovým
zp sobem kapitoly 4 a 5 p inášejí nebeský pohled na význam budoucích událostí, které jsou zaznamenány
v dalších ástech knihy.
Za povšimnutí stojí i skute nost, že zatímco poselství sedmi sbor m byla napsána pom rn p ímo a e
a jasn , od tvrté kapitoly se v knize za íná stále výrazn ji objevovat symbolický jazyk, který není vždy
snadné interpretovat. Tento jazyk vychází z d jin Božího lidu zaznamenaných ve Starém zákon . Pro správný výklad knihy Zjevení je proto pot eba náležité pochopení jejího symbolického jazyka ve sv tle Starého
zákona.

Týden ve zkratce:
- V nebeském tr ním sále
- Nebeské shromážd ní
- Zape et ná kniha
- Hoden je Beránek
- Význam Letnic
- Podn ty k zamyšlení

NE 20. ledna – V nebeském tr ním sále
Zj 4:11 „Jsi hoden, Pane a Bože náš, p ijmout slávu, est i moc, nebo ty jsi stvo il všechno a tvou v lí
všechno povstalo a jest.“
Zj 5:12.13 „12Slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten ob tovaný, p ijmout moc,
bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobro e ení.“ 13A všechno stvo ení na nebi, na zemi, pod zemí
i v mo i, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na tr nu, i Beránkovi dobro e ení,
est, sláva i moc na v ky v k !““

Zj 4:1-8 „1Potom jsem m l vid ní: Hle, dve e do nebe otev ené, a ten hlas, který p edtím ke mn mluvil a který zn l jako
polnice, nyní ekl: „Poj sem, a ukážu ti, co se má stát potom.“ 2Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha: A hle, tr n v nebi
a na tom tr nu n kdo, 3kdo byl na pohled jako jaspis a karneol; a kolem tr nu duha jako smaragdová. 4Okolo toho tr nu
ty iadvacet jiných tr n a na nich sed lo ty iadvacet starc , od ných b lostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata.
5
Od tr nu šlehaly blesky a dun lo hromobití; p ed tr nem ho elo sedm sv tel – to je sedmero duch Božích; 6a p ed
tr nem mo e jisk ící jako k iš ál a uprost ed kolem tr nu ty i živé bytosti plné o í zp edu i zezadu: 7První podobná lvu,
druhá býku, t etí m la tvá lov ka, tvrtá byla podobná letícímu orlu. 8Všechny ty i bytosti jedna jako druhá m ly po
šesti k ídlech a plno o í hledících ven i dovnit . A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, B h
všemohoucí, ten, který byl a který jest a který p ichází.““
Zj 5:9-14 „9A zpívali novou píse : „Jsi hoden p ijmout tu knihu a rozlomit její pe et , protože jsi byl ob tován, svou krví
jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmen , jazyk , národ a ras 10a u inil je královským kn žstvem našeho Boha; a ujmou se
vlády nad zemí.“ 11A vid l jsem, jak kolem tr nu a t ch bytostí i starc stojí množství and l – bylo jich na tisíce a na
statisíce; … 14A ty ty i bytosti ekly: „Amen;“ starci padli na kolena a klan li se.“
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Ez 1:26-28 „26A naho e nad klenbou, kterou m ly nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako safírový kámen podoby tr nu,
a na té podob tr nu, naho e na n m, bylo cosi , co vypadalo jako lov k. 27I vid l jsem, jako by se t pytil oslnivý vzácný
kov; vypadalo to jako ohe uvnit i okolo; sm rem od toho, co vypadalo jako bedra, nahoru a sm rem od toho dol jsem
vid l, co vypadalo jako ohe , ší ící zá i dokola. 28Vypadalo to jako duha, která bývá na mra nu za deštivého dne, tak
vypadala ta zá e dokola; byl to vzhled a podoba Hospodinovy slávy. Když jsem to spat il, padl jsem na tvá a slyšel jsem
hlas mluvícího.
Gn 9:13-16 „13Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 14Kdykoli zahalím zemi
oblakem a na oblaku se ukáže duha, 15rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem,
a vody již nikdy nezp sobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. 16Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se
na v nou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“
Iz 54:9.10 „9Je to pro m jako za dn Noeho, kdy jsem se p ísahou zavázal, že už nikdy vody Noeho zemi nezatopí. Práv
tak jsem se p ísežn od ekl rozlícení i pohr žek v i tob . 10I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tv j slitovník.“

PO 21. ledna – Nebeské shromážd ní
Zj 4:6b-8 „6A uprost ed kolem tr nu ty i živé bytosti plné o í zp edu i zezadu: 7První podobná lvu,
druhá býku, t etí m la tvá lov ka, tvrtá byla podobná letícímu orlu. 8Všechny ty i bytosti jedna jako
druhá m ly po šesti k ídlech a plno o í hledících ven i dovnit . A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý,
svatý, svatý Hospodin, B h všemohoucí, ten, který byl a který jest a který p ichází.““

Zj 3:4.5 „4P ece však máš v Sardách n kolik osob, které sv j šat nepot ísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu,
protože jsou toho hodni. 5Kdo zvít zí, bude od n b lostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž p iznám se k n mu p ed svým Otcem a p ed jeho and ly.“
1Pa 24:4-19 „4Ukázalo se, že synové Eleazarovi jsou co do po tu p edních muž etn jší než synové Ítamarovi. Podle
toho je rozd lili: p edních muž ze syn Eleazarových bylo podle otcovských rod šestnáct, syn Ítamarových podle
otcovských rod osm. 5Rozd lili je navzájem losem, nebo p edáci svatyn a p edáci Boží m li být ze syn Eleazarových
a ze syn Ítamarových. 6Písa z Léviho rodu Šemajáš, syn Netaneel v, sepsal lévijce p ed králem a p edáky, p ed kn zem
Sádokem a Achímelekem, synem Ebjátarovým, a p edními z otcovských rod kn žských a lévijských. Jeden rod byl ur en
Eleazarovi a ješt jeden, jiný byl ur en Ítamarovi. 7První los padl na Jójaríba, druhý na Jedajáše, 8t etí na Charima,
tvrtý na Seórima, 9pátý na Malkijáše, šestý na Mijamína, 10sedmý na Kósa, osmý na Abijáše, 11devátý na Jéšuu, desátý
na Šekanjáše, 12jedenáctý na Eljašíba, dvanáctý na Jakíma, 13t ináctý na Chupu, trnáctý na Ješebába, 14patnáctý na
Bilgu, šestnáctý na Iméra, 15sedmnáctý na Chezíra, osmnáctý na Pisesa, 16devatenáctý na Petachjáše, dvacátý na Jechezkéla, 17jedenadvacátý na Jakína, dvaadvacátý na Gamúla, 18t iadvacátý na Delajáše, ty iadvacátý na Maazjáše. 19Toto
jsou povolaní do služby, aby vstupovali do Hospodinova domu podle svého ádu za dozoru svého otce Árona, jak mu jej
p ikázal Hospodin, B h Izraele.“
1Pa 25:1-3 „1David a velitelé vojska p id lili též službu syn m Asafovým, Hémanovým a Jedútúnovým, aby vyhlašovali
proroctví p i cite e, harf a p i cymbálech. Seznam muž , konajících služebné dílo: 2Ze syn Asafových Zakúr, Josef,
Netanjáš a Asarela. Synové Asafovi byli k ruce Asafovi, když z králova pov ení vyhlašoval proroctví. 3Za Jedútúna šest
Jedútúnových syn : Gedaljáš, Serí, Ješajáš, Chašabjáš a Matitjáš; byli k ruce svému otci Jedútúnovi, jenž vyhlašoval
proroctví p i cite e k chvále a oslav Hospodina.“
Mat 27:51-53 „51A hle, chrámová opona se roztrhla vp li odshora až dol , zem se zat ásla, skály pukaly, 52hroby se
otev ely a mnohá t la zesnulých svatých byla vzk íšena; 53vyšli z hrob a po jeho vzk íšení vstoupili do svatého m sta
a mnohým se zjevili.“
Zj 5:9-11 „9A zpívali novou píse : „Jsi hoden p ijmout tu knihu a rozlomit její pe et , protože jsi byl ob tován, svou krví
jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmen , jazyk , národ a ras 10a u inil je královským kn žstvem našeho Boha; a ujmou se
vlády nad zemí.“ 11A vid l jsem, jak kolem tr nu a t ch bytostí i starc stojí množství and l – bylo jich na tisíce a na
statisíce.“
Ez 1:5-14 „5Uprost ed n ho bylo cosi podobného ty em bytostem, které se vzhledem podobaly lov ku. 6Každá z nich
m la ty i tvá e a každá ty i k ídla. 7Nohy m ly rovné, ale chodidla byla jako chodidla bý ka, jisk ila jako vylešt ný
bronz. 8Ruce m ly lidské, a to pod k ídly na ty ech stranách; m ly po ty ech tvá ích a k ídlech. 9Svými k ídly se p imykaly jedna k druhé. P i ch zi se neotá ely, každá se pohybovala p ímo vp ed. 10Jejich tvá e se podobaly tvá i lidské,
zprava m ly všechny ty i tvá e lví a zleva m ly všechny ty i tvá e bý í a všechny ty i m ly také tvá e orlí.
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Takové byly jejich tvá e; jejich k ídla byla rozpjata vzh ru. Každá se p imykala dv ma k ídly k druhé a dv ma si p ikrývaly t la. 12Každá se pohybovala p ímo vp ed. Chodily podle toho, kam je vedl duch; p i ch zi se neotá ely. 13Svým
vzhledem se ty bytosti podobaly ho ícímu e avému uhlí. Vypadaly jako pochodn a ohe procházel mezi bytostmi a zá il,
totiž z toho ohn šlehal blesk. 14A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blýskavice.“
Ez 10:20-22 „20To jsou ty bytosti, které jsem vid l pod tr nem Boha Izraele u pr plavu Kebaru. Poznal jsem, že to jsou
cherubové. 21Každý m l ty i tvá e a ty i k ídla a pod k ídly ruce podobné lidským. 22Jejich tvá e se svým vzhledem
a znaky podobaly t m, které jsem vid l p i pr plavu Kebaru. Každý se ubíral p ímo p ed sebe.“
Ž 99:1 „Hospodin kraluje! Národy trnou. Tr ní na cherubech! Zem se zmítá.“

ÚT 22. ledna – Zape et ná kniha
Zj 5:5-7 „5Ale jeden ze starc mi ekl: „Nepla . Hle, zvít zil lev z pokolení Judova, potomek David v; on
otev e tu knihu sedmkrát zape et nou.“ 6Vtom jsem spat il, že uprost ed mezi tr nem a t mi ty mi bytostmi a starci stojí Beránek, ten ob tovaný; m l sedm roh a sedm o í, což je sedmero duch Božích
vyslaných do celého sv ta. 7P istoupil k tomu, který sedí na tr nu, a p ijal knihu z jeho pravice.“

Zj 5:1-4 „1A v pravici toho, který sedí na tr nu, spat il jsem knihu úpln popsanou, zape et nou sedmi pe et mi. 2Tu
jsem uvid l mocného and la, který vyhlásil velikým hlasem: „Kdo je hoden otev ít tu knihu a rozlomit její pe et ?“ 3Ale
nikdo na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otev ít a podívat se do ní. 4Velmi jsem plakal, že se nenašel
nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otev ít a podívat se do ní.
Zj 10:7 „Ve dnech, kdy zazní polnice sedmého and la, naplní se Boží tajemství, jak je B h oznámil svým služebník m
prorok m.“

ST 23. ledna – Hoden je Beránek
Zj 5:8-10 „8A když tu knihu uchopil, ty i bytosti a ty iadvacet starc padlo na kolena p ed Beránkem;
každý m l loutnu a zlatou nádobu napln nou v ní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu. 9A zpívali
novou píse : „Jsi hoden p ijmout tu knihu a rozlomit její pe et , protože jsi byl ob tován, svou krví jsi
Bohu vykoupil lidi ze všech kmen , jazyk , národ a ras 10a u inil je královským kn žstvem našeho
Boha; a ujmou se vlády nad zemí.““

Zj 5:11-14 „11A vid l jsem, jak kolem tr nu a t ch bytostí i starc stojí množství and l – bylo jich na tisíce a na statisíce; 12slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten ob tovaný, p ijmout moc, bohatství, moudrost, sílu,
poctu, slávu i dobro e ení.“ 13A všechno stvo ení na nebi, na zemi, pod zemí i v mo i, všecko, co v nich jest, slyšel jsem
volat: „Tomu, jenž sedí na tr nu, i Beránkovi dobro e ení, est, sláva i moc na v ky v k !“ 14A ty ty i bytosti ekly:
„Amen;“ starci padli na kolena a klan li se.“
Ef 1:20-23 „20Sílu svého mocného p sobení prokázal p ece na Kristu: Vzk ísil ho z mrtvých a posadil po své pravici
v nebesích, 21vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto v ku,
tak i v budoucím. 22‚Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, 23která je jeho t lem,
plností toho, jenž p ivádí k napln ní všechno, co jest.“
Žd 10:12 „Kristus však p inesl za h íchy jedinou ob , nav ky usedl po pravici Boží.“
Mt 28:18 „Ježíš p istoupil a ekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.““
Žd 7:25 „Proto p ináší dokonalé spasení t m, kdo skrze n ho p istupují k Bohu; je stále živ a p imlouvá se za n .“
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PÁ 18. ledna – Podn ty k zamyšlení

Sk 2:1-4 „1Když nastal den Letnic, byli všichni shromážd ni na jednom míst . 2Náhle se strhl hukot
z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý d m, kde byli. 3A ukázaly se jim jakoby ohnivé
jazyky, rozd lily se a na každém z nich spo inul jeden; 4všichni byli napln ni Duchem svatým a za ali ve
vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“
Zj 5:6 „Vtom jsem spat il, že uprost ed mezi tr nem a t mi ty mi bytostmi a starci stojí Beránek, ten
ob tovaný; m l sedm roh a sedm o í, což je sedmero duch Božích vyslaných do celého sv ta.“

Sk 1:4-8 „4Když s nimi byl u stolu, na ídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „ ekejte, až se splní Otcovo zaslíbení,
o n mž jste ode mne slyšeli. 5Jan k til vodou, vy však budete pok t ni Duchem svatým, až uplyne t chto n kolik dní.“ 6Ti,
kte í byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto ase chceš obnovit království pro Izrael?“ 7 ekl jim: „Není vaše v c znát
as a lh tu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 8ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi
sv dky v Jeruzalém a v celém Judsku, Sama sku a až na sám konec zem .““
Sk 2:32-36 „32Tohoto Ježíše B h vzk ísil a my všichni to m žeme dosv d it. 33Byl vyvýšen na pravici Boží a p ijal Ducha
svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. 34David nevstoupil na nebe, ale sám íká: ‚ ekl
Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, 35dokud ti nepoložím nep átele pod nohy.‘ 36A tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste uk ižovali, u inil B h Pánem a Mesiášem.““
J 7:39 „To ekl o Duchu, jejž m li p ijmout ti, kte í v n j uv ili. Dosud totiž Duch nebyl dán, nebo Ježíš ješt nebyl
oslaven.“

P e ti si 87. kapitolu „Nanebevstoupení“ z knihy Touha v k (DA 829–835; TV 529–533) a 5. Kapitolu
„Dar Ducha svatého“ z knihy Poslové nad je a lásky (AA 47–56; PNL 28–32).
Poselství textu Zjevení 4. a 5. kapitoly je velmi d ležité pro Boží lid, který žije v záv ru pozemských
d jin. Seslání Ducha svatého o Letnicích vyústilo v za átek kázání evangelia celému sv tu. Základem poselství byl vyvýšený Ježíš, který se stal Velekn zem a Králem a sedí po pravici Otce. Tato pravda o Ježíši
byla centrem k es anské v rouky (Žd 8,1) a úhelným kamenem kázání apoštol (Sk 2,32.33; 5,30.31).
Zv stování evangelia bylo motivací v ících a zdrojem
jejich víry a odvahy tvá í v tvá pronásledování a t žkým životním situacím (Sk 7,55.56; 8,34). Snahu
apoštol požehnal B h a p i jejich kázání se obrátilo mnoho lidí.
Nikdy nesmíme zapomenout, že jen dobrá zpráva o spasení v Kristu m že zasáhnout a prom nit lidské
srdce a vést je k p ijetí volání v ného evangelia. Jen tak mohou lidé za ít brát Boha vážn , vzdát mu slávu
a uctívat ho (Zj 14,7). Naší jedinou nad jí je Spasitel, který je zárove naším Kn zem a Králem v nebeské
svatyni. On je se svým lidem – a bude s ním až do úplného konce (Mt 28,20). Budoucnost je v jeho rukou.
Nikdy proto nezapome me, že pokud si budeme p ipomínat podstatu evangelia, p inese to úsp ch p i
kázání záv re ného poselství trpícímu a ztracenému lidstvu. Nic z toho, co kážeme, není d ležit jší než k íž
a to, co nás u í o Bohu.

Žd 8:1 „Z toho, co bylo e eno, plyne: máme velekn ze, který usedl po pravici Božího tr nu.“
Sk 2:32:33 „32Tohoto Ježíše B h vzk ísil a my všichni to m žeme dosv d it. 33Byl vyvýšen na pravici Boží a p ijal Ducha
svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte.“
Sk 5:30.31 „30B h našich otc vzk ísil Ježíše, kterého vy jste pov sili na k íž a zabili; 31toho B h vyvýšil jako v dce
a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby p inesl Izraeli pokání a odpušt ní h ích .“
Sk 7:55.56 „55Ale on, plný Ducha svatého, pohled l k nebi a uz el Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, 56a ekl:
„Hle, vidím nebesa otev ená a Syna lov ka, stojícího po pravici Boží.““
8:34 „Kdo je odsoudí? Vždy Kristus Ježíš, který zem el a který byl vzk íšen, je na pravici Boží a p imlouvá se za
nás!“
Zj 14:7 „Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu est, nebo nastala hodina jeho soudu; poklekn te p ed
tím, kdo u inil nebe, zemi, mo e i prameny vod.““
Mt 28:20 „A u te je, aby zachovávali všecko, co jsem vám p ikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání
tohoto v ku. “

Otázky k rozhovoru
1. Jednoho dne budeme v nebi oslavovat Hospodina za jeho dobrotu, moc a p edevším milost. Co m žeme
ud lat už dnes, abychom mohli prožívat n co z atmosféry budoucího asu? Jak dnes m žeme s vd ným
srdcem oslavovat Boha za všechno, co pro nás vykonal, koná a ješt v budoucnu ud lá?
2. P e t te si verše Zj 4,11 a 5,9. Jaké postavení zde mají Otec a Syn? Jaký význam to má v plánu spasení?
Pro je B h hoden našeho uctívání? Jaké nádherné pravdy nám o Bohu íká sobota?
Zj 4:11 „Jsi hoden, Pane a Bože náš, p ijmout slávu, est i moc, nebo ty jsi stvo il všechno a tvou v lí všechno povstalo
a jest.“
Zj 5:9.10 „9A zpívali novou píse : „Jsi hoden p ijmout tu knihu a rozlomit její pe et , protože jsi byl ob tován, svou krví
jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmen , jazyk , národ a ras 10a u inil je královským kn žstvem našeho Boha; a ujmou se
vlády nad zemí.““
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