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Zape et ní Božího lidu

Texty na tento týden – Zj 7; 2Pt 3:9–14; Dt 8:11–17; Zj 14:4.5.12; Zj 17:5;

Týden od 03.02. do 09.02.

3:19–24

Základní verš
„ ekl jsem: ‚Pane m j, ty to víš!‘ A on mi ekl: ‚To jsou ti, kte í p išli z velikého soužení a vyprali svá
roucha a vybílili je v krvi Beránkov .‘“ (Zj 7:14)
Poselství o otevírání sedmi pe etí ukazuje, že i každý lov k pokládající se za k es ana bude nakonec
vystaven jedné ze dvou možností: (1) požehnání za v rnost, nebo (2) zatracení za nev rnost. První ty i
pe eti popisují, jakými zp soby se B h snaží vyburcovat sv j lid, který upadl do duchovní lhostejnosti,
a vést ho tak k vít zství. Ve sv t nep átelsky nalad ném v i evangeliu však Boží lid prožívá nespravedlnost a zárove také nep átelství. P i otev ení šesté pe eti je B h p ipraven postavit se proti t m, kte í jeho
lid utla ují.
Sedmá kapitola je jakousi vsuvkou mezi otev ením šesté a sedmé pe eti. Šestá pe e nás p ivádí k druhému p íchodu Ježíše Krista. Zatímco bezbožní musí elit následk m soudu, Zj 7 odpovídá na jejich zoufalou
otázku: „Kdo bude moci obstát?“ (Zj 6,17). Odpov zní: Ti, co mají Boží pe e . Bližší charakteristika
skupiny 144 000 se nachází ve Zj 14,1–5.
Další vsuvka se nachází mezi šestým a sedmým troubením (Zj 10,1–11.14) a souvisí s obdobím druhého
velkého probuzení a za átkem adventního hnutí. Tento text se týká stejného asového období jako úvodní
scéna sedmé kapitoly a zam uje se na zkušenost a poslání
Božího lidu v poslední dob .

Týden ve zkratce:
- Neško te Zemi
- Zape et ní Božího lidu
- Velký zástup
- Ti, co následují Beránka
- Spasení našemu Bohu a Beránkovi
- Podn ty k zamyšlení

NE 3. února – Neško te Zemi

Zj 7:1-3 „1Potom jsem vid l, jak se ty i and lé postavili do ty úhl zem a bránili všem ty em v tr m,
aby žádný z nich nevál na zemi ani na mo e ani na jakékoli stromoví. 2A hle, jiný and l vystupoval od
východu slunce; v ruce držel pe etidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty ty i and ly, jimž bylo
dáno škodit zemi i mo i: 3„Neško te zemi, mo i ani stromoví, dokud neozna íme služebníky našeho
Boha na jejich elech!““

2Pt 3:9-14 „9Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to n kte í vykládají, nýbrž má s námi trp livost, protože si nep eje,
aby n kdo zahynul, ale chce, aby všichni dosp li k pokání. 10Den Pán p ijde jako p ichází zlod j. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a zem se všemi lidskými iny bude postavena p ed soud. 11Když tedy se toto vše
rozplyne, jak svat a zbožn musíte žít vy, 12kte í dychtiv o ekáváte p íchod Božího dne! V n m se nebesa roztaví v ohni
a živly se rozpustí žárem. 13Podle jeho slibu ekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých p ebývá spravedlnost. 14Proto,
milovaní, o ekáváte-li takové v ci, snažte se, abyste byli istí a bez poskvrny a mohli ten den o ekávat beze strachu p ed
Božím soudem.“
Jr 23:19.20 „19Hle, vichr Hospodin v! Vzplálo rozho ení. Vichr ví í, stá í se na hlavu svévolník . 20Hospodin v hn v
se neodvrátí, dokud nevykoná a nesplní zám ry jeho srdce. V posledních dnech to ur it pochopíte.“
Da 7:2 „Daniel ekl: „Vid l jsem v no ním vid ní, hle, ty i nebeské v try rozbou ily Velké mo e.““
2Tm 2:19 „Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho‘ a ‚a se odvrátí od nespravedlnosti
každý, kdo vyznává jméno Pán ‘.“
Ef 1:13.14 „13V n m byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uv ili mu, vtisknuta pe e
zaslíbeného Ducha svatého 14jako závdavek našeho d dictví na vykoupení t ch, které si B h vydobyl k chvále své slávy.“
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Ef 4:30 „A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pe e nesete pro den vykoupení.“
Zj 14:1.7.12 „1A vid l jsem, hle, Beránek stál na ho e Sión a s ním sto ty icet ty i tisíce t ch, kdo mají na ele napsáno
jméno jeho i jméno jeho Otce. … 7Volal 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.“ … 12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte í
zachovávají Boží p ikázání a v rnost Ježíši.““
Zj 13:16.17 „16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby m li na pravé ruce nebo na ele
cejch, 17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není ozna en jménem té šelmy nebo íslicí jejího jména.“
Zj 12:17 „Drak v hn vu v i té žen rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti t m, kdo zachovávají
p ikázání Boží a drží se sv dectví Ježíšova.“
Ez 20:12.20 „12Dal jsem jim také své dny odpo inku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby v d li, že já, Hospodin,
je posv cuji. … 20Sv te mé dny odpo inku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste v d li, že já jsem Hospodin, váš
B h.‘“
Žd 4:9.10 „9Tak má Boží lid pravý sobotní odpo inek teprve p ed sebou. 10Nebo kdo vejde do Božího odpo inutí, odpoine od svého díla, tak jako B h odpo inul od svého.“
Ez 9:1-11 „1I zavolal na mne mocným hlasem: „Blíží se ti, kte í budou trestat m sto; každý se svou zkázonosnou zbraní
v ruce.“ 2A hle, šest muž p ichází cestou od Horní brány, obrácené k severu, každý se svou ni ivou zbraní v ruce. Jeden
z nich je od n ln ným šatem a má na bedrech písa ský kalamá . Když p išli, postavili se u bronzového oltá e. 3Tu se
p enesla sláva Boha Izraele z cheruba, na n mž spo ívala, k prahu domu. Hospodin zavolal muže od ného ln ným šatem,
který m l na bedrech písa ský kalamá , 4a poru il mu: „Projdi st edem m sta, st edem Jeruzaléma, a ozna znamením na
ele muže, kte í vzdychají a sténají nad všemi ohavnostmi, které se v n m páchají.“ 5A slyšel jsem, jak ostatním poru il:
„Procházejte m stem za ním a bijte bez lítosti a bez soucitu. 6Starce, mladíka, pannu, d ti i ženy zabíjejte, ši te zkázu.
Nep istupujte však k nikomu z t ch, na nichž je znamení. Za n te od mé svatyn !“ I za ali od starších, kte í byli p ed
domem. 7Na ídil jim: „Poskvr te d m, napl te nádvo í skolenými; jd te!“ I vyšli do m sta a pobíjeli. 8Když je pobíjeli
a já z stal sám, padl jsem na tvá a úp l: „B da, Panovníku Hospodine, chceš uvést zkázu na celý poz statek Izraele, že
vyléváš na Jeruzalém své rozho ení?“ 9 ekl mi: „Nepravost domu izraelského i judského je nesmírn veliká. Zem je
plná prolité krve a m sto je plné k ivd. Vždy ekli: ‚Hospodin zemi opustil, Hospodin nic nevidí.‘ 10Proto mi jich nebude
líto a nebudu znát soucit. Jejich cestu obrátím na jejich hlavu.“ 11A hle, muž od ný ln ným šatem, s kalamá em na bedrech, podal zprávu: „Provedl jsem, co jsi mi p ikázal.““
Zj 6:17 „Nebo p išel veliký den jeho hn vu; kdo bude moci obstát?“

PO 4. února – Zape et ní Božího lidu

Zj 7:4-8 „4Pak jsem slyšel po et ozna ených: sto ty ia ty icet tisíc ozna ených ze všech pokolení Izraele: 5z pokolení Juda dvanáct tisíc, z pokolení Rúben dvanáct tisíc, z pokolení Gád dvanáct tisíc, 6z pokolení Ašer dvanáct tisíc, z pokolení Neftalím dvanáct tisíc, z pokolení Manase dvanáct tisíc, 7z pokolení
Šimeón dvanáct tisíc, z pokolení Levi dvanáct tisíc, z pokolení Isachar dvanáct tisíc, 8z pokolení Zabulón
dvanáct tisíc, z pokolení Josef dvanáct tisíc, z pokolení Benjamín dvanáct tisíc ozna ených.“

Ef 2:20 „Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.“
Ga 6:16 „A všem, kdo se budou ídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování.“
11:26 „Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚P ijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost,.“
1K 15:51-53 „51Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zem eme, ale všichni budeme prom n ni, 52naráz, v okamžiku,
až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzk íšeni k nepomíjitelnosti a my živí prom n ni. 53Pomíjitelné t lo
musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.“
2Kr 17:6-23 „6V devátém roce Hóšeovy vlády dobyl asyrský král Sama í. Vyst hoval Izraele do Asýrie a usadil jej
v Chalachu a Chabóru p i ece Gózanu a v m stech médských. 7Stalo se to proto, že synové Izraele h ešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z egyptské zem z podru í faraóna, krále egyptského. Oni se však báli boh jiných
8
a ídili se zvyklostmi pronárod , které Hospodin p ed Izraelci vyhnal, i ustanoveními , která vydali králové izraelští.
9
Izraelci podnikali v ci, které nemohly obstát p ed Hospodinem, jejich Bohem: nastav li si posvátná návrší ve všech
svých m stech, jak p i hlídkové v ži, tak v opevn ném m st , 10postavili si posvátné sloupy a k ly na kdejakém vysokém
pahorku a pod kdejakým zeleným stromem 11a pálili tam na všech posvátných návrších kadidlo jako pronárody, které
Hospodin p ed nimi vyst hoval. Dopoušt li se zlých v cí, a tak uráželi Hospodina. 12Sloužili hnusným modlám, a koliv
jim Hospodin ekl: „Nic takového ned lejte.“
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PÁ 8. února – Podn ty k zamyšlení
O totožnosti skupiny 144 000 se velmi vášniv diskutuje. Z knihy Zjevení se zdá z ejmé, že skupina
144 000 tvo í
poslední generaci Božího lidu v záv re ných dnech pozemských d jin. Víme, že prožijí soužení, budou uchrán ni od
sedmi posledních ran (Ž 91,7–16) a že jejich v rnost a oddanost bude zkoušena více než v rnost jakékoliv generace
v minulosti.
Nebylo nám zjeveno, kdo p esn bude do této skupiny pat it. Jejich totožnost je jedním z tajemství, která si B h uchoval pro sebe (Dt 29,28). Jen budoucnost ukáže, kdo bude do této skupiny zachrán ných svatých pat it. V souvislosti
s tímto tajemstvím zaznívá následující varování:
„Kristus íká, že i v církvi budou takoví, kte í budou namísto pravd p edkládat své výmysly a dohady, a koli B h dal
velkolepé a povznášející pravdy, které by se m ly stát trvalou sou ástí našeho uvažování. Když si lidé budou náhodn
vybírat r zné teorie a bude je hnát zv davost poznávat v ci, které pro n nejsou nijak užite né, B h je nepovede. Není
totiž Božím zám rem, aby jeho církev p edkládala a u ila to, co není v Božím slov . Není Boží v lí, aby se vedly spory o
otázkách, které lidem duchovn nepomáhají. Jako nap íklad: kdo je sou ástí 144 000? Ti, kte í jsou Bohem vyvoleni, to
zakrátko budou s jistotou v d t.“ (1SM 174)
Ž 91:7-16 „7By jich po tvém boku padlo tisíc, by i deset tisíc tob po pravici, tebe nestihne nic takového . 8Na vlastní
o i to spat íš, uz íš odplatu, jež stihne svévolníky. 9Máš-li úto išt v Hospodinu, u Nejvyššího sv j domov, 10nestane se ti
nic zlého, pohroma se k tvému stanu nep iblíží. 11On svým and l m vydal o tob p íkaz, aby t chránili na všech tvých
cestách. 12Na rukou t budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; 13po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lví e
i draka. 14Dám mu vyváznout, nebo je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. 15Až m bude volat, odpovím mu,
v soužení s ním budu, ubráním ho, obda ím ho slávou, 16dlouhých let dop eji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.“
Dt 29:28 „Skryté v ci pat í Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však pat í nav ky nám a našim syn m, abychom dodržovali
všechna slova tohoto zákona.“

Otázky k rozhovoru
1. Uvažuj o výzv , abychom: „usilovali ze vší síly, kterou nám B h dal, abychom byli mezi t mi 144 000…“
(7BC 970). Jak m žeme tato slova uposlechnout? Jak by m la ovliv ovat tvé každodenní rozhodování?
2. D ležitou charakteristikou skupiny 144 000 je zp v nové písn . Je to píse , kterou krom 144 000 nem že
zpívat nikdo jiný, protože jde o píse zkušenosti – zkušenosti, kterou neprožila žádná jiná skupina v ících
v d jinách (Zj 14,3.4; 15,2.3). Když uvažuješ o svém vlastním život , jak tv j sou asný duchovní život odráží
píse tvé dnešní zkušenosti s Bohem? Nebo tv j život odráží jen p íb hy o Božím jednání ve tvém život
kdysi v minulosti a postrádá d kazy o odevzdání se v sou asnosti? Co vám m že pomoci znovu se odevzdat
Bohu?

Zj 14:3.4 „3Zpívali novou píse p ed tr nem, p ed t mi ty mi bytostmi a p ed starci. Nikdo nebyl schopen nau it se té
písni, než t ch sto ty icet ty i tisíce z obyvatel zem , kte í byli vykoupeni. 4To jsou ti, kdo neporušili svou istotu se
ženami a z stali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.“
Zj 15:2.3 „2Vid l jsem jakoby jisk ící mo e, planoucí ohn m, a vid l jsem ty, kte í zvít zili nad dravou šelmou, nesklonili
se p ed jejím obrazem a nenechali se ozna it íslicí jejího jména. Stáli na tom jisk ícím mo i, m li Boží loutny 3a zpívali
píse Božího služebníka Mojžíše a píse Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé iny, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národ .““

3. Jaký je rozdíl v tom, když „máme informace“ o Kristu, a když ho opravdu známe? Kdyby se vás n kdo
zeptal: „Jaký je Kristus?“, co byste mu odpov d li?

Hospodin varoval Izraele i Judu skrze každého proroka a každého vidoucího: „Odvra te se od svých zlých cest, dbejte
na mé p íkazy a na má na ízení podle celého zákona, který jsem p ikázal vašim otc m a který jsem vám poslal skrze své
služebníky proroky.“ 14Neuposlechli, ale byli tvrdošíjní jako jejich otcové, kte í nev ili Hospodinu, svému Bohu.
15
Zavrhli jeho na ízení i jeho smlouvu, kterou uzav el s jejich otci, i jeho výstrahy, jimiž je varoval, a chodili za modlá ským p eludem a p eludem se stali, následovali pronárody, které byly kolem nich, a koli jim Hospodin p ikázal, aby
nejednali jako ony. 16Ale oni opustili všechna p ikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si sochu, dva bý ky, ud lali si
posvátný k l, klan li se veškerému nebeskému zástupu a sloužili Baalovi. 17Provád li své syny a dcery ohn m, obírali se
v št ním a hada stvím a prop j ovali se k in m, které jsou zlé v Hospodinových o ích, a tak ho uráželi. 18Hospodin se
na Izraele velice rozhn val a odvrhl jej od své tvá e, nez stal nikdo, jenom kmen Juda. 19Ale ani Juda nedbal na p íkazy
Hospodina, svého Boha. ídil se zvyklostmi, které zavedl Izrael. 20Proto Hospodin všechno potomstvo Izraele zavrhl,
poko il je a vydal je do rukou plenitel , až je v bec od sebe odmrštil. 21Když odtrhl Izraele od domu Davidova, dosadili
za krále Jarobeáma, syna Nebatova. Jarobeám odvrátil Izraele od Hospodina a svedl jej k velikému h íchu. 22A Izraelci
chodili ve všech h íších Jarobeámových, kterých se dopustil, a neupustili od nich. 23Proto Hospodin odvrhl Izraele od své
tvá e, jak mu p edpovídal skrze všechny své služebníky proroky. Vyst hoval Izraele z jeho zem do Asýrie, jak je tomu
dodnes.“
Nu 1:5-15 „5Toto jsou jména muž , kte í budou stát p i vás: za Rúben v kmen Elísúr, syn Šedeúr v, 6za Šimeón v
Šelumíel, syn Suríšadaj v, 7za Jud v Nachšón, syn Amínadab v, 8za Isachar v Netaneel, syn Súar v, 9za Zabulón v
Elíab, syn Chelón v, 10za Josefovce, za Efrajim v kmen Elíšama, syn Amíhud v, za Manases v Gamlíel, syn Pedásur v,
11
za Benjamín v Abídan, syn Gideóního, 12za Dan v Achíezer, syn Amíšadaj v, 13za Ašer v Pagíel, syn Okran v, 14za
Gád v Eljásaf, syn Deúel v, 15za Neftalí v Achíra, syn Énan v.““
Ez 48:1-29 „1Toto jsou jména kmen : Nejdále na severu sm rem k Chetlónu až k cest do Chamátu a Chasar-énanu –
hranice Damašku je na sever stranou Chamátu – od východní strany až k mo i p ipadne jeden podíl Danovi. 2P i pomezí
Danov od strany východní po západní p ipadne jeden podíl Ašerovi. 3P i pomezí Ašerov od východní strany po západní
p ipadne jeden podíl Neftalímu. 4P i pomezí Neftalíov od východní strany po západní p ipadne jeden podíl Manasesovi.
5
P i pomezí Manasesov od východní strany po západní p ipadne jeden podíl Efrajimovi. 6P i pomezí Efrajimov od
východní strany po západní p ipadne jeden podíl Rúbenovi. 7P i pomezí Rúbenov od východní strany po západní p ipadne jeden podíl Judovi. 8P i pomezí Judov od východní strany po západní bude ob pozdvihování, kterou p inesete,
dvacet p t tisíc loket široká a dlouhá jako jeden z podíl od strany východní po západní; a uprost ed ní bude svatyn .
9
Ob pozdvihování, kterou p inesete Hospodinu, bude v první ásti dvacet p t tisíc loket dlouhá a deset tisíc loket široká.
10
Ti, kterým bude ta svatá ob pozdvihování pat it, budou kn ží. Bude na severu dvacet p t tisíc loket dlouhá , na západ
deset tisíc loket široká, na východ deset tisíc loket široká a na jihu dvacet p t tisíc loket dlouhá; uprost ed ní bude
Hospodinova svatyn . 11Bude pat it kn žím, posv ceným ze syn Sádokových, kte í st eží to, co jsem jim sv il. Oni
nezbloudili jako lévijci, když bloudili synové izraelští. 12Jim bude pat it tato ob tina z ob ti pozdvihování jako nejposvátn jší ást zem p i pomezí lévijc . 13Soub žn s pomezím kn ží budou mít podíl lévijci, a to dvacet p t tisíc loket dlouhý
a deset tisíc loket široký. Délka každého bude dvacet p t tisíc loket a ší ka deset tisíc loket . 14Nebudou z podílu odprodávat ani vym ovat i na jiného p evád t prvotiny zem ; jsou svaté Hospodinu. 15Zbylých p t tisíc loket naší podél t ch
dvaceti p ti tisíc loket bude díl nesvatý pat ící m stu, pro sídlišt a pastviny; m sto bude uprost ed n ho. 16A toto jsou
jeho rozm ry: na severní stran ty i tisíce p t set loket , na jižní stran ty i tisíce p t set loket , p i východní stran ty i
tisíce p t set loket a na západní stran ty i tisíce p t set loket . 17A m sto bude mít pastviny o rozm rech : na severu dv
st padesát loket , na jihu dv st padesát loket , na východ dv st padesát loket , na západ dv st padesát loket .
18
Zbytek na délku soub žn se svatou ob tí pozdvihování bude m it deset tisíc loket na východ a deset tisíc loket na
západ ; bude soub žný se svatou ob tí pozdvihování a výt žky z n ho budou sloužit za pokrm pro služebníky m sta.
19
Služebníci m sta budou ze všech izraelských kmen ti, kdo pracují na tom dílu . 20Celou ob pozdvihování, tverec
dvacet p t tisíc loket na dvacet p t tisíc loket , odd líte jako svatou ob pozdvihování do trvalého vlastnictví m sta.
21
Zbytek po obou stranách svaté ob ti pozdvihování a trvalého vlastnictví m sta bude pat it knížeti; bude to dvacet p t
tisíc loket podél ob ti pozdvihování p i pomezí východním a na západ dvacet p t tisíc loket podél pomezí západního,
soub žn s kmenovými podíly; to bude pat it knížeti. Svatá ob pozdvihování a svatyn Hospodinova domu budou uprost ed. 22I po obou stranách trvalého vlastnictví lévijc a trvalého vlastnictví m sta budou ásti pat ící knížeti, uprost ed
mezi pomezím Judovým a Benjamínovým. To bude pat it knížeti. 23Pokud jde o ostatní kmeny: Od východní strany po
západní p ipadne jeden podíl Benjamínovi. 24P i pomezí Benjamínov od strany východní po západní p ipadne jeden
podíl Šimeónovi. 25P i pomezí Šimeónov od strany východní po západní p ipadne jeden podíl Isacharovi.
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26

P i pomezí Isacharov od strany východní po západní p ipadne jeden podíl Zabulónovi. 27P i pomezí Zabulónov od
strany východní po západní p ipadne jeden podíl Gádovi. 28P i pomezí Gádov na stran negebské k jihu p jde pomezí od
Támaru k Vodám sváru v Kádeši, k Nachale u Velkého mo e. 29To je zem , kterou dostanete p id lenou do d dictví pro
izraelské kmeny, a toto jsou jejich p íd ly, je výrok Panovníka Hospodina.“
1Kr 12:28-30 „28Král se poradil a dal ud lat dva zlaté bý ky a ekl lidu : „Už jste se dost nachodili do Jeruzaléma. Zde
jsou tvoji bohové, Izraeli, kte í t vyvedli z egyptské zem !“ 29Jednoho bý ka postavil v Bét-elu a druhého dal do Danu.
30
To svád lo lid k h íchu. Lid chodíval za jedním z nich až do Danu.“
Oz 4:17 „Spol encem modlá ských stv r se stal Efrajim, nech ho být.“
Jk 1:1 „Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspo e.“

ÚT 5. února – Velký zástup

Zj 7:9.10 „9Potom jsem vid l, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal se íst, ze všech ras, kmen , národ a jazyk , jak stojí p ed tr nem a p ed tvá í Beránkovou, oble eni v bílé roucho, palmové
ratolesti v rukou. 10A volali velikým hlasem: „Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na tr nu, a Beránkovi.““

Zj 7:11-14 „11A všichni and lé se postavili kolem tr nu, kolem starc i t ch ty bytostí a padli p ed tr nem tvá í k zemi,
12
klan li se Bohu a volali: „Amen! Dobro e ení i sláva a moudrost, díky a est i moc a síla Bohu našemu na v ky v k .
Amen!“ 13Jeden z t ch starc na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud p išli ti v bílém rouchu?“ 14 ekl jsem: „Pane m j, ty
to víš!“ A on mi ekl: „To jsou ti, kte í p išli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkov .“
Ex 4:31 SP „A lid uv il. Když slyšeli, že Hospodin navštívil syny Izraele a že pohled l na jejich soužení, poklekli
a klan li se.“
Ž 9:10.11 „10Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. 11V tebe nech
doufají, kdo znají tvé jméno. Vždy ty, kdo se dotazují po tvé v li , neopouštíš, Hospodine.“
Mt 24:9 „Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávid t pro mé jméno.“
J 16:33 „To jsem vám pov d l, abyste nalezli ve mn pokoj. Ve sv t máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem p emohl
sv t.“
5:3 SP „A nejen to, chlubíme se také souženími, nebo víme, že soužení p sobí vytrvalost.“

ST 6. února – Ti, co následují Beránka

Zj 14:5.6 „5Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony. 6Tu jsem vid l jiného and la, jak letí st edem nebeské klenby, aby zv stoval v né evangelium obyvatel m zem , každé rase, kmeni, jazyku i národu..“
Zj 14:1-4.12.14-16 „1A vid l jsem, hle, Beránek stál na ho e Sión a s ním sto ty icet ty i tisíce t ch, kdo mají na ele
napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce. 2A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného h m ní;
a zn lo to, jako když hudebníci rozezvu í své nástroje. 3Zpívali novou píse p ed tr nem, p ed t mi ty mi bytostmi a p ed
starci. Nikdo nebyl schopen nau it se té písni, než t ch sto ty icet ty i tisíce z obyvatel zem , kte í byli vykoupeni. 4To
jsou ti, kdo neporušili svou istotu se ženami a z stali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva
byli vykoupeni Bohu a Beránkovi. … 12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte í zachovávají Boží p ikázání a v rnost Ježíši.
… 14A vid l jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí n kdo jako Syn lov ka, na hlav má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.
15
Vtom další and l vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který sed l na oblaku: „Pošli sv j srp a za ni že ,
protože nastala hodina žn a úroda zem dozrála.“ 16A ten, který sed l na oblaku, hodil sv j srp na zem, a zem byla
požata.
Zj 14:4 SP „To jsou ti, kte í se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kte í následují Beránka, kamkoli jde.
Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi.“
Zj 17:5 „Na ele m la napsáno jméno – je v n m tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na
zemi.““
Zj 17:5 SP „Na svém ele m la napsané jméno: ‚Tajemství, Babylon, ten veliký, matka smilnic a ohavností zem .‘“
Zj 18:3 „Nebo vínem Božího hn vu pro smilství té nev stky byly opojeny všecky národy, králové sv ta s ní smilnili
a bohatí kupci zem bohatli z její rozma ilosti a p epychu.“
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Nu 18:12 „Dávám ti všechen nejlepší erstvý olej a všechen nejlepší mošt a obilí, jejich prvotiny, které budou odevzdávat Hospodinu.“
Jk 1:18 SP „On se rozhodl a zplodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvo ení.“

T 7. února – Spasení našemu Bohu a Beránkovi

3:19-22 „19Víme, že co zákon íká, íká t m, kdo jsou pod zákonem, aby byla uml ena každá ústa a aby
celý sv t byl p ed Bohem usv d en z viny. 20Vždy ze skutk zákona ‚nebude p ed ním nikdo ospravedln n‘, nebo ze zákona pochází poznání h íchu. 21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona,
dosv d ovaná zákonem i proroky, 22Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo v í. Není
totiž rozdílu.“

3:23.24 „23Všichni zh ešili a jsou daleko od Boží slávy; 24jsou ospravedl ováni zadarmo jeho milostí vykoupením
v Kristu Ježíši.“
2Pt 3:14 „Proto, milovaní, o ekáváte-li takové v ci, snažte se, abyste byli istí a bez poskvrny a mohli ten den o ekávat
beze strachu p ed Božím soudem.“
Ju 1:24.25 „24Tomu pak, který má moc uchránit vás p ed pádem a postavit neposkvrn né a v radosti p ed tvá své slávy,
25
jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, bu sláva, velebnost, vláda i moc p ede vším asem
i nyní i po všecky v ky. Amen.“
2Te 2:10.11 „10Všemožnou nepravostí bude svád t ty, kdo jdou k záhub , nebo nep ijali a nemilovali pravdu, která by
je zachránila. 11Proto je B h vydává do moci klamu, aby uv ili lži.“
Lv 19:2 „Mluv k celé pospolitosti Izraelc a ekni jim: Bu te svatí, nebo já Hospodin, váš B h, jsem svatý.“
1Pt 2:9 „Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kn žstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky
toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného sv tla.“
Gn 17:1 „Když bylo Abramovi dev tadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a ekl: „Já jsem B h všemohoucí, cho stále
p ede mnou, bu bezúhonný!“
Jb 1:1 „Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a p ímý, bál se Boha a vyst íhal se zlého.“
Ef 5:27 „Tak si on sám p ipravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a ehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.“
Fp 2:15 „Abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží d ti bez poskvrny uprost ed pokolení pok iveného a zvráceného. V n m
svi te jako hv zdy, které osv cují sv t.“
Ef 2:8-10 „8Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutk , takže se nikdo
nem že chlubit. 10Jsme p ece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvo eni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám B h
p ipravil.“
Zj 7:14 „ ekl jsem: „Pane m j, ty to víš!“ A on mi ekl: „To jsou ti, kte í p išli z velikého soužení a vyprali svá roucha
a vybílili je v krvi Beránkov .“
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