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Týden od 3. do 9. únoraLekce 6

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;  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 pečetí ukazuje, že i každý člověk pokládající se za křesťana 
bude nakonec vystaven jedné ze dvou možností: (1) požehnání za věrnost, nebo (2) zatracení 
za nevěrnost. První čtyři pečeti popisují, jakými způsoby se Bůh snaží vyburcovat svůj lid, 
který upadl do duchovní lhostejnosti, a vést ho tak k vítězství. Ve světě nepřátelsky naladě-
ném vůči evangeliu však Boží lid prožívá nespravedlnost a zároveň také nepřátelství. Při 
otevření šesté pečeti je Bůh připraven postavit se proti těm, kteří jeho lid utlačují. 

Sedmá kapitola je jakousi vsuvkou mezi otevřením šesté a sedmé pečeti. Šestá pečeť nás 
přivádí k druhému příchodu Ježíše Krista. Zatímco bezbožní musí čelit následkům soudu, 
Zj 7 odpovídá na jejich zoufalou otázku: „Kdo bude moci obstát?“ (Zj 6,17). Odpověď zní: Ti, co 
mají Boží pečeť. 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 obdo-
bím druhého velkého probuzení a začátkem adventního hnutí. Tento text se týká stejného 
časového období jako úvodní scéna sedmé kapitoly a zaměřuje se na zkušenost a poslání 
Božího lidu v poslední době.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Neškoďte Zemi- Zapečetění Božího lidu- Velký zástup- Ti, co následují Beránka- Spasení našemu Bohu a Beránkovi- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.2A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje.3Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni.4To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.5Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony.

-jcHB
Zvýraznění
1Tu jsem viděl dalšího mocného anděla, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou byla duha, jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy;2v ruce měl otevřenou knížečku. Pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu3a vykřikl mocným hlasem, jako když zařve lev. Na jeho výkřik odpovědělo sedmero zahřmění.4Jakmile doznělo to sedmero zahřmění, chtěl jsem to zapsat; ale uslyšel jsem hlas z nebe: „Zachovej v tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zahřmění, a nic nepiš!“5Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi6a přísahou při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všecko, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce;7ve dnech, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se Boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům prorokům.8Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil: „Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který stojí na moři i na zemi.“9Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi: „Vezmi ji a sněz; v žaludku ti zhořkne, ačkoli v tvých ústech bude sladká jako med.“10Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku.11Tehdy jsem slyšel: „Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům.“

-jcHB
Zvýraznění
1Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl: „Vstaň, změř Boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí.2Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům; ti budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců.3A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.“4To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.5A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.6Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.7Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.8Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.9Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.10Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu.11Ale po třech a půl dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli.12Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem!“ A vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepřátelé na to hleděli.13V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.14Druhé ‚běda‘ pominulo; hle, už je tu třetí!
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NEŠKO TE ZEMI
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 vystu-
poval 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 í-
me služebníky našeho Boha na jejich elech!“ (Zj 7,1–3)

Osobní studium
Přemýšlej o úvodním textu v souvislosti 
s verši 2Pt 3,9–14. Co spatřil Jan ve svém 
vidění? Jak dlouho a také proč mají andělé 
zadržovat to, co přichází? Co se stane po za-
pečetění Božího lidu?

Větry představují ve Starém zákoně ni-
čivé síly (a mocnosti), jejichž prostřednic-
tvím Bůh vykonává své soudy nad hříšníky 
(Jr 23,19.20; Da 7,2). „Boží andělé přestanou 
bránit průchodu lidských vášní – uvolní 
se všechno zadržované napětí. Celý svět 
bude zatažen do zkázy, jež bude děsivější, 
než byla zkáza starého Jeruzaléma.“ (GC 614; 
VDV 397) Tyto ničící síly budou tedy na Boží 
pokyn zadržovány až do doby, dokud nebude 
dokončeno zapečetění Božího lidu. 

Ve starověku bylo hlavním významem 
zapečetění vyjádření vlastnictví. V Novém 
zákoně má zapečetění symbolický význam: 
„Avšak pevný základ Boží stojí, maje tuto 
pečeť: ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho…‘“ (2Tm 2,19; 
ČSP). Bůh se hlásí k těm, kteří jsou součástí 
jeho lidu, a vtiskne jim pečeť Ducha svaté-

ho (Ef 1,13.14; 4,30). V době konce dostávají 
symbolickou pečeť na čelo Boží věrní, kteří 
zachovávají jeho přikázání (Zj 14,1.12). Nejde 
o nějakou viditelnou značku na čele člověka. 
Zapečetění věrných znamená „upevnění 
v pravdě – rozumově i duchovně – aby se 
nepohnuli“. (LDE 220) V protikladu k tomu 
přijmou cejch šelmy ti, co se postavili na její 
stranu (Zj 13,16.17).

Bůh v každé generaci křesťanů přiměře-
ným způsobem zkoušel věrnost těch, kdo 
mají být zapečetěni. Zkouška věrnosti při 
poslední krizi spočívá v zachovávání Božích 
přikázání (Zj 12,17; 14,12). Především čtvrté 
přikázání se stane zkouškou poslušnosti 
Bohu (Zj 14,7). Během dějin byla vždy sobota 
znamením Božího lidu (Ez 20,12.20; Žd 4,9.10). 
Podobně bude sobota znamením věrnosti 
Bohu i během závěrečné krize.

V době konce má pečeť i funkci ochrany 
před ničivými silami sedmé rány (viz Ez 9,1–11 
jako pozadí obrazu ze Zj 7,1–3). Na otázku 
ze Zj 6,17 proto dostáváme jasnou odpověď: 
v den Božího hněvu bude moci obstát jen 
zapečetěný Boží lid.

Pavel nás varuje p ed tím, abychom nezarmucovali Ducha svatého, jehož pe e  je pro nás 
d ležitá pro „den vykoupení“ (Ef 4,30). Co to znamená? Jak m žeme „zarmoutit“ Ducha 
svatého? Jaká rozhodnutí pot ebuješ ud lat a eho se pot ebuješ vyvarovat, abys nezar-
mucoval Ducha svatého?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
9Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.10Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.11Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,12kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.13Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.14Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.

-jcHB
Zvýraznění
19Hle, vichr Hospodinův! Vzplálo rozhořčení. Vichr víří, stáčí se na hlavu svévolníků.20Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nesplní záměry jeho srdce. V posledních dnech to určitě pochopíte.

-jcHB
Zvýraznění
Daniel řekl: „Viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily Velké moře.

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

-jcHB
Zvýraznění
13V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého 14jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.

-jcHB
Zvýraznění
A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění
16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

-jcHB
Zvýraznění
Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

-jcHB
Zvýraznění
12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění
7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

-jcHB
Zvýraznění
1I zavolal na mne mocným hlasem: „Blíží se ti, kteří budou trestat město; každý se svou zkázonosnou zbraní v ruce.“2A hle, šest mužů přichází cestou od Horní brány, obrácené k severu, každý se svou ničivou zbraní v ruce. Jeden z nich je oděn lněným šatem a má na bedrech písařský kalamář. Když přišli, postavili se u bronzového oltáře.3Tu se přenesla sláva Boha Izraele z cheruba, na němž spočívala, k prahu domu. Hospodin zavolal muže oděného lněným šatem, který měl na bedrech písařský kalamář,4a poručil mu: „Projdi středem města, středem Jeruzaléma, a označ znamením na čele muže, kteří vzdychají a sténají nad všemi ohavnostmi, které se v něm páchají.“5A slyšel jsem, jak ostatním poručil: „Procházejte městem za ním a bijte bez lítosti a bez soucitu.6Starce, mladíka, pannu, děti i ženy zabíjejte, šiřte zkázu. Nepřistupujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!“ I začali od starších, kteří byli před domem.7Nařídil jim: „Poskvrňte dům, naplňte nádvoří skolenými; jděte!“ I vyšli do města a pobíjeli.8Když je pobíjeli a já zůstal sám, padl jsem na tvář a úpěl: „Běda, Panovníku Hospodine, chceš uvést zkázu na celý pozůstatek Izraele, že vyléváš na Jeruzalém své rozhořčení?“9Řekl mi: „Nepravost domu izraelského i judského je nesmírně veliká. Země je plná prolité krve a město je plné křivd. Vždyť řekli: ‚Hospodin zemi opustil, Hospodin nic nevidí.‘10Proto mi jich nebude líto a nebudu znát soucit. Jejich cestu obrátím na jejich hlavu.“11A hle, muž oděný lněným šatem, s kalamářem na bedrech, podal zprávu: „Provedl jsem, co jsi mi přikázal.“

-jcHB
Zvýraznění
Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

-jcHB
Zvýraznění
12Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, Hospodin, je posvěcuji.20Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.‘

-jcHB
Zvýraznění
9Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.10Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.
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ZAPE ET NÍ BOŽÍHO LIDU
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. (Zj 7,4–8) 

Osobní studium
Uvažuj o úvodních verších. Jak rozumíš 
významu čísla, které označuje počet zapeče-
těných Božích věrných?

Oznámení počtu těch, kteří jsou zapeče-
těni, označuje završení, skončení zapeče-
ťování. Jan slyší, že jejich počet je 144 000 
ze všech pokolení Izraele. Zjevení je sym-
bolickou knihou, 144 000 nelze považovat 
za doslovné číslo. Číslo 144 000 je dvanáct 
krát dvanáct krát tisíc. Dvanáctka je v Bibli 
symbolem Božího lidu a církve – je to po-
čet kmenů Izraele i počet apoštolů, kteří 
tvoří základ církve (Ef 2,20). Číslo 144 000 
tedy představuje plnost Božího lidu posled-
ní doby. Jde o „Boží Izrael“ (Ga 6,16). Tvoří ho 
věrní ze Židů i z pohanů, kteří jsou připrave-
ni na Kristův návrat a kteří budou promě-
něni, aniž poznali smrt (Ř 11,26; 1K 15,51–53).

Výčet dvanácti kmenů Izraele uvedených 
ve Zjevení 7 není klasickým vyjmenováním 
izraelských kmenů a nelze jej chápat do-
slovně. Deset kmenů severního království 
bylo vzato do zajetí během asyrské nadvlády 
(2Kr 17,6–23), kde postupně splynuly s ostat-
ními národy. Již v Ježíšově době z národa 
žily jako společenství jen dva kmeny (Juda 

a Benjamín). Proto judaizmus v dnešní době 
není tvořen dvanácti kmeny. 

Kromě toho se seznam dvanácti kmenů 
zmíněných ve Zj 7 nikde jinde v této podo-
bě v Písmu nenachází (porovnej Nu 1,5–15 
a Ez 48,1–29). Juda je zde zmiňován jako prv-
ní kmen (Zj 7,5) namísto Rúbena (Nu 1,5). 
Kmeny Dan a Efrajim, které jsou zahrnuty 
v seznamech v Nu 1 a v Ez 48, jsou ze sezna-
mu ve Zj 7 vynechány. Namísto nich jsou 
v seznamu zmiňováni Jozef a Lévi (Zj 7,7.8). 
Zřejmým důvodem pro vynechání Efrajima 
a pravděpodobně i Dana ze seznamu ve Zj 7 
může být skutečnost, že tyto dva kmeny jsou 
ve Starém zákoně spojené s odpadlictvím 
a modlářstvím (1Kr 12,29.30 a Oz 4,17).

Jak tedy máme chápat seznam ze Zj 7? 
Nejedná se o historický záznam, seznam 
má teologický význam. Skutečnost, že v se-
znamu chybějí kmeny Dan a Efrajim, na-
značuje, že typ nevěrnosti, jakého se tyto 
dva kmeny dopustily, nemá uprostřed zape-
četěného Božího lidu žádné místo. Kromě 
toho je církev v Novém zákoně přirovná-
vána k dvanácti kmenům Izraele (Jk 1,1). 
Dvanáct kmenů ze Zj 7 tedy symbolizuje 
celý Boží lid, který vytrvá až do konce – 
Židy i pohany.

Jaké Boží ujišt ní se v Bibli nachází pro ty, kte í budou žít v t žkých dobách konce asu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.

-jcHB
Zvýraznění
A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování.

-jcHB
Zvýraznění
Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost

-jcHB
Zvýraznění
51Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni,52naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.53Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.

-jcHB
Zvýraznění
6V devátém roce Hóšeovy vlády dobyl asyrský král Samaří. Vystěhoval Izraele do Asýrie a usadil jej v Chalachu a Chabóru při řece Gózanu a v městech médských.7Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z egyptské země z područí faraóna, krále egyptského. Oni se však báli bohů jiných8a řídili se zvyklostmi pronárodů, které Hospodin před Izraelci vyhnal, i ustanoveními , která vydali králové izraelští.9Izraelci podnikali věci, které nemohly obstát před Hospodinem, jejich Bohem: nastavěli si posvátná návrší ve všech svých městech, jak při hlídkové věži, tak v opevněném městě,10postavili si posvátné sloupy a kůly na kdejakém vysokém pahorku a pod kdejakým zeleným stromem11a pálili tam na všech posvátných návrších kadidlo jako pronárody, které Hospodin před nimi vystěhoval. Dopouštěli se zlých věcí, a tak uráželi Hospodina.12Sloužili hnusným modlám, ačkoliv jim Hospodin řekl: „Nic takového nedělejte.“13Hospodin varoval Izraele i Judu skrze každého proroka a každého vidoucího: „Odvraťte se od svých zlých cest, dbejte na mé příkazy a na má nařízení podle celého zákona, který jsem přikázal vašim otcům a který jsem vám poslal skrze své služebníky proroky.“14Neuposlechli, ale byli tvrdošíjní jako jejich otcové, kteří nevěřili Hospodinu, svému Bohu.15Zavrhli jeho nařízení i jeho smlouvu, kterou uzavřel s jejich otci, i jeho výstrahy, jimiž je varoval, a chodili za modlářským přeludem a přeludem se stali, následovali pronárody, které byly kolem nich, ačkoli jim Hospodin přikázal, aby nejednali jako ony.16Ale oni opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si sochu, dva býčky, udělali si posvátný kůl, klaněli se veškerému nebeskému zástupu a sloužili Baalovi.17Prováděli své syny a dcery ohněm, obírali se věštěním a hadačstvím a propůjčovali se k činům, které jsou zlé v Hospodinových očích, a tak ho uráželi.18Hospodin se na Izraele velice rozhněval a odvrhl jej od své tváře, nezůstal nikdo, jenom kmen Juda.19Ale ani Juda nedbal na příkazy Hospodina, svého Boha. Řídil se zvyklostmi, které zavedl Izrael.20Proto Hospodin všechno potomstvo Izraele zavrhl, pokořil je a vydal je do rukou plenitelů, až je vůbec 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 hříchu.22A Izraelci chodili ve všech hříších Jarobeámových, kterých se dopustil, a neupustili od nich.23Proto Hospodin odvrhl Izraele od své tváře, jak mu předpovídal skrze všechny své služebníky proroky. Vystěhoval Izraele z jeho země do Asýrie, jak je tomu dodnes.

-jcHB
Zvýraznění
5Toto jsou jména mužů, kteří budou stát při vás: za Rúbenův kmen Elísúr, syn Šedeúrův,6za Šimeónův Šelumíel, syn Suríšadajův,7za Judův Nachšón, syn Amínadabův,8za Isacharův Netaneel, syn Súarův,9za Zabulónův Elíab, syn Chelónův,10za Josefovce, za Efrajimův kmen Elíšama, syn Amíhudův, za Manasesův Gamlíel, syn Pedásurův,11za Benjamínův Abídan, syn Gideóního,12za Danův Achíezer, syn Amíšadajův,13za Ašerův Pagíel, syn Okranův,14za Gádův Eljásaf, syn Deúelův,15za Neftalíův Achíra, syn Énanův.“

-jcHB
Zvýraznění
1Toto jsou jména kmenů: Nejdále na severu směrem k Chetlónu až k cestě do Chamátu a Chasar-énanu – hranice Damašku je na sever stranou Chamátu – od východní strany až k moři připadne jeden podíl Danovi.2Při pomezí Danově od strany východní po západní připadne jeden podíl Ašerovi.3Při pomezí Ašerově od východní strany po západní připadne jeden podíl Neftalímu.4Při pomezí Neftalíově od východní strany po západní připadne jeden podíl Manasesovi.5Při pomezí Manasesově od východní strany po západní připadne jeden podíl Efrajimovi.6Při pomezí Efrajimově od východní strany po západní připadne jeden podíl Rúbenovi.7Při pomezí Rúbenově od východní strany po západní připadne jeden podíl Judovi.8Při pomezí Judově od východní strany po západní bude oběť pozdvihování, kterou přinesete, dvacet pět tisíc loket široká a dlouhá jako jeden z podílů od strany východní po západní; a uprostřed ní bude svatyně.9Oběť pozdvihování, kterou přinesete Hospodinu, bude v první části dvacet pět tisíc loket dlouhá a deset tisíc loket široká.10Ti, kterým bude ta svatá oběť pozdvihování patřit, budou kněží. Bude na severu dvacet pět tisíc loket dlouhá , na západě deset tisíc loket široká, na východě deset tisíc loket široká a na jihu dvacet pět tisíc loket dlouhá; uprostřed ní bude Hospodinova svatyně.11Bude patřit kněžím, posvěceným ze synů Sádokových, kteří střeží to, co jsem jim svěřil. Oni nezbloudili jako lévijci, když bloudili synové izraelští.12Jim bude patřit tato obětina z oběti pozdvihování jako nejposvátnější část země při pomezí lévijců.13Souběžně s pomezím kněží budou mít podíl lévijci, a to dvacet pět tisíc loket dlouhý a deset tisíc loket široký. Délka každého bude dvacet pět tisíc loket a šířka deset tisíc loket .14Nebudou z podílu odprodávat ani vyměňovat či na jiného převádět prvotiny země; jsou svaté Hospodinu.15Zbylých pět tisíc loket našíř podél těch dvaceti pěti tisíc loket bude díl nesvatý patřící městu, pro sídliště a pastviny; město bude uprostřed něho.16A toto jsou jeho rozměry: na severní straně čtyři tisíce pět set loket , na jižní straně čtyři tisíce pět set loket , při východní straně čtyři tisíce pět set loket a na západní straně čtyři tisíce pět set loket .17A město bude mít pastviny o rozměrech : na severu dvě stě padesát loket , na jihu dvě stě padesát loket , na východě dvě stě padesát loket , na západě dvě stě padesát loket .18Zbytek na délku souběžně se svatou obětí pozdvihování bude měřit deset tisíc loket na východě a deset tisíc loket na západě; bude souběžný se svatou obětí pozdvihování a výtěžky z něho budou sloužit za pokrm pro služebníky města.19Služebníci města budou ze všech izraelských kmenů ti, kdo pracují na tom dílu .20Celou oběť pozdvihování, čtverec dvacet pět tisíc loket na dvacet pět tisíc loket , oddělíte jako svatou oběť pozdvihování do trvalého vlastnictví města.21Zbytek po obou stranách svaté oběti pozdvihování a trvalého vlastnictví města bude patřit knížeti; bude to dvacet pět tisíc loket podél oběti pozdvihování při pomezí východním a na západě dvacet pět tisíc loket podél pomezí západního, souběžně s kmenovými podíly; to bude patřit knížeti. Svatá oběť pozdvihování a svatyně Hospodinova domu budou uprostřed.22I po obou stranách trvalého vlastnictví lévijců a trvalého vlastnictví města budou části patřící knížeti, uprostřed mezi pomezím Judovým a Benjamínovým. To bude patřit knížeti.23Pokud jde o ostatní kmeny: Od východní strany po západní připadne jeden podíl Benjamínovi.24Při pomezí Benjamínově od strany východní po západní připadne jeden podíl Šimeónovi.25Při pomezí Šimeónově od strany východní po západní připadne jeden podíl Isacharovi.26Při pomezí Isacharově od strany východní po západní připadne jeden podíl Zabulónovi.27Při pomezí Zabulónově od strany východní po západní připadne jeden podíl Gádovi.28Při pomezí Gádově na straně negebské k jihu půjde pomezí od Támaru k Vodám sváru v Kádeši, k Nachale u Velkého moře.29To je země, kterou dostanete přidělenou do dědictví pro izraelské kmeny, a toto jsou jejich příděly, je výrok Panovníka Hospodina.

-jcHB
Zvýraznění
28Král se poradil a dal udělat dva zlaté býčky a řekl lidu : „Už jste se dost nachodili do Jeruzaléma. Zde jsou tvoji bohové, Izraeli, kteří tě vyvedli z egyptské země!“29Jednoho býčka postavil v Bét-elu a druhého dal do Danu.30To svádělo lid k hříchu. Lid chodíval za jedním z nich až do Danu.31Jarobeám udělal též domy na posvátných návrších a nadělal ze spodiny lidu kněze, kteří nepocházeli z Léviovců.

-jcHB
Zvýraznění
Spolčencem modlářských stvůr se stal Efrajim, nech ho být.

-jcHB
Zvýraznění
Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře.
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VELKÝ ZÁSTUP
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 7,9.10)

Osobní studium
Přemýšlej o textu Zj 7,9–14. Koho vidí Jan 
v tomto vidění? Jak jsou tito lidé popsá-
ni? Odkud přicházejí? Jaký je jejich vztah 
k Bohu a ke Kristu?

Jan viděl „veliký zástup“, který nikdo nedo-
káže spočítat (Zj 7,9). Dozvídáme se, že tito lidé 
„přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha 
a vybílili je v krvi Beránkově“ (Zj 7,14). Jde tedy 
o neobyčejnou, mimořádnou skupinu lidí, kte-
ří – ať už prošli jakýmkoliv soužením – zůstali 
věrní Ježíši. Symbolem jejich věrnosti jsou 
bílá roucha, do kterých jsou oblečeni. Slovo 
„soužení“ v Bibli velmi často odkazuje na utr-
pení, které věřící pro svou víru prožívají (viz 
například Ex 4,31 – ČSP; Ž 9,10.11; Mt 24,9; J 16,33 
a Ř 5,3 – ČSP). A tak ačkoli někteří adventisté 
vnímají tuto skupinu jen jako jiný pohled na již 
zmíněných 144 000, „velký zástup“ můžeme 
také chápat i jako odkaz na všechny vykoupe-
né, kteří během dějin trpěli pro svou víru.

Stejně jako v celé Bibli, i v popisu „velikého 
zástupu“ můžeme pozorovat důraz na velké 
téma spasení z milosti. Jediné, na co mohou 

spoléhat ti, kteří touží po vykoupení, po spa-
sení, věčném životě, novém nebi a nové zemi, 
je Kristova spravedlnost. Jejich spasení je 
především výsledkem toho, co pro ně Kristus 
udělal, ne výsledkem jejich vlastní svatosti 
a činů.

 „Nejblíže trůnu budou stát lidé, kteří kdysi 
horlili pro satanovu věc, byli však ‚vychvá-
ceni jako oharek z ohně‘ a následovali své-
ho Spasitele s hlubokou vnitřní oddaností. 
Vedle nich budou stát ti, kdo si vypěstovali 
dokonalou křesťanskou povahu v prostředí 
klamu a nevěry; lidé, kteří dodržovali Boží 
zákon i tehdy, když jej křesťanský svět pro-
hlašoval za neplatný, a dále miliony těch, kdo 
byli mučeni pro svou víru. Za nimi bude stát 
‚tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal 
sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků … 
před trůnem a před tváří Beránkovou, oble-
čeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou‘ 
(Zj 7,9). Jejich boj skončil, zvítězili. Běželi zá-
vod a získali cenu. Palmová ratolest v jejich 
rukou je symbolem vítězství, bílé roucho zna-
kem neposkvrněné Kristovy spravedlnosti.“ 
(GC 665; VDV 429)

Ano, m žeme obléci Kristovu spravedlnost, kterou p ijímáme vírou jako dar. Jak si však 
m žeme udržet víru a z stat v rní i uprost ed problém  a soužení? A co je možná ješt  
d ležit jší – jak si uchovat víru a v rnost v dobách klidu a dostatku? (Dt 8,11–17; P  30,8.9)

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
11A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi,12klaněli se Bohu a volali: „Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!“13Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“14Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.

-jcHB
Zvýraznění
A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin navštívil syny Izraele a že pohleděl na jejich soužení, poklekli a klaněli se.

-jcHB
Zvýraznění
10Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.11V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli , neopouštíš, Hospodine.

-jcHB
Zvýraznění
Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

-jcHB
Zvýraznění
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“

-jcHB
Zvýraznění
A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost
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TI, CO NÁSLEDUJÍ BERÁNKA
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 14,5.6)

Osobní studium
Přečti si text Zj 14,1–5. Jaké jsou tři hlavní 
charakteristiky těch, kteří patří mezi 144 000? 
Jak tyto charakteristiky souvisejí s popisem 
svatých, o nichž se píše ve Zj 14,12?

Zjevení 14 , 4 .5 je popisem vlastností 
144 000, tedy lidí žijících na konci času, kteří 
„zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši“ 
(Zj 14,12). Přestože v závěrečné krizi naplno 
zažili sílu satanova hněvu, zůstali pevní, 
jelikož měli blízký vztah s Ježíšem.

Jako rozumíš skutečnosti, že 144 000 vy-
koupených „neporušilo svou čistotu se žena-
mi“? (Porovnej s textem Zj 17,5.) Jak souvisí 
čistota jejich charakteru se skutečností, že 
„byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu 
a Beránkovi“ (Zj 14,4; ČSP)?

Sexuální nemorálnost je v Bibli často sym-
bolem nevěrnosti Bohu. Zj 17,5 (ČSP) hovoří 
o nevěstce Babylonu a jeho dcerách na konci 
času, s nimiž se poskvrňovali lidé ze všech kou-
tů světa (Zj 18,3). Zjevení však hovoří o lidech 
označených jako 144 000, kteří zůstali věrní 
Kristu a odolali znesvěcujícímu vztahu s Ba-
bylonem a odpadlými církvemi. Právě proto 
těch 144 000 „následuje Beránka, kamkoli jde“ 
(Zj 14,4). Ve starém Izraeli patřila prvotina úro-
dy Bohu – tedy to nejlepší ze sklizně (Nu 18,12). 
Slovo „prvotina“ může odkazovat na zachrá-
něné lidi, kteří jsou však odlišní od těch, co 
přicházejí ze světa (Jk 1,18; ČSP). Ve Zjevení tvoří 
144 000 skupinu lidí, kteří budou proměněni, 
aniž okusili smrt (1K 15,50–52). Jde tedy o prvo-
tinu větší úrody zachráněných ze všech období 
dějin (Zj 14,14–16).

Co všechno nás ohrožuje tak, že se m žeme – dokonce i nev dom  – dopustit duchovního 
smilstva? Pro  klameme sami sebe, pokud si namlouváme, že nám nic takového nehrozí?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.2A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje.3Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni.4To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.5Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony.

-jcHB
Zvýraznění
12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění
a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“

-jcHB
Zvýraznění
To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi.

-jcHB
Zvýraznění
„Na svém čele měla napsané jméno: ‚Tajemství, Babylon, ten veliký, matka smilnic a ohavností země.‘“

-jcHB
Zvýraznění
neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“

-jcHB
Zvýraznění
Dávám ti všechen nejlepší čerstvý olej a všechen nejlepší mošt a obilí, jejich prvotiny, které budou odevzdávat Hospodinu.

-jcHB
Zvýraznění
On se rozhodl a zplodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření.

-jcHB
Zvýraznění
14A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.15Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“16A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.
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SPASENÍ NAŠEMU BOHU A BERÁNKOVI
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. (  3,19–22)

Osobní studium
Přečti si text Zj 14,5 a také verše 2Pt 3,14 
a Ju 1,24.25. Zjevení popisuje, že Boží lid 
na konci věků je „bez úhony“. Jak lze dosáh-
nout takového stavu?

Závěrečná charakteristika skupiny 
144 000 je: „Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; 
jsou bez úhony“ (Zj 14,5). Zatímco ti, kdo patří 
světu, se rozhodli věřit jeho svodům a lžím, 
lidé patřící na konci času Bohu, přijali lásku 
k pravdě, aby byli spaseni (2Te 2,10.11).

Vyjádření „bez úhony“ neoznačuje morální, 
bezhříšný stav, ale odkazuje na věrnost této 
skupiny Kristu. V Písmu se o Božím lidu mluví 

jako o „svatých“ (Lv 19,2; 1Pt 2,9). Abraham 
(Gn 17,1) a Jób (Jb 1,1) byli bezúhonní, podobně 
i křesťané jsou povoláni, aby před Bohem žili 
svatý a bezúhonný život (Ef 5,27; Fp 2,15). 

Přečti si znovu text Ř 3,19–24. Jak bys shr-
nul hlavní myšlenku těchto veršů? Proč je 
tato pravda pro život křesťana tak důležitá?

V závěrečných dnech světových dějin bude 
skupina 144 000 odrážet Kristův charakter. 
Jejich vykoupení ukáže, co vše pro ně udělal 
Kristus, nebyla to jejich svatost ani zásluhy 
(viz Ef 2,8–10). Ti, kdo patří mezi 144 000, si „vy-
prali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově“ 
(Zj 7,14). Jako takoví jsou před Bohem „čistí 
a bez poskvrny“ (2Pt 3,14).

„Pot ebujeme být pro išt ni, o išt ni od všeho pozemského, až se v nás bude zrcadlit 
obraz našeho Spasitele a budeme mít ú ast na Boží p irozenosti. … Až se ukon í životní 
zápas, až bude odložena k Ježíšovým nohám zbroj a svatí budou oslaveni, až tehdy bude 
možné bezpe n  prohlásit, že jsme spaseni a bez h íchu.“ (3SM 355.356)
Jak m žeš žít posv cený život v aktivní p íprav  na v nost – a p esto se nechytit do pasti 
perfekcionizmu a fanatické svatosti?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
5Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
24Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy,25jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen.

-jcHB
Zvýraznění
10a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.11Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.

-jcHB
Zvýraznění
Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.

-jcHB
Zvýraznění
Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

-jcHB
Zvýraznění
Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: „Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!

-jcHB
Zvýraznění
Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého.

-jcHB
Zvýraznění
tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.

-jcHB
Zvýraznění
19Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny.20Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘, neboť ze zákona pochází poznání hříchu.21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky,22Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu:23všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;24jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

-jcHB
Zvýraznění
abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět

-jcHB
Zvýraznění
8Milostí tedy jste spaseni skrze víru.9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.10Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

-jcHB
Zvýraznění
Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
O totožnosti skupiny 144 000 se velmi vášnivě diskutuje. Z knihy Zjevení se zdá zřejmé, že 

skupina 144 000 tvoří poslední generaci Božího lidu v závěrečných dnech pozemských dějin. 
Víme, že prožijí soužení, budou uchráněni od sedmi posledních ran (Ž 91,7–16) a že jejich věr-
nost a oddanost bude zkoušena více než věrnost jakékoliv generace v minulosti.

Nebylo nám zjeveno, kdo přesně bude do této skupiny patřit. Jejich totožnost je jedním z ta-
jemství, která si Bůh uchoval pro sebe (Dt 29,28). Jen budoucnost ukáže, kdo bude do této skupiny 
zachráněných svatých patřit. V souvislosti s tímto tajemstvím zaznívá následující varování:

„Kristus říká, že i v církvi budou takoví, kteří budou namísto pravd předkládat své výmysly 
a dohady, ačkoli Bůh dal velkolepé a povznášející pravdy, které by se měly stát trvalou součástí 
našeho uvažování. Když si lidé budou náhodně vybírat různé teorie a bude je hnát zvědavost 
poznávat věci, které pro ně nejsou nijak užitečné, Bůh je nepovede. Není totiž Božím záměrem, 
aby jeho církev předkládala a učila to, co není v Božím slově. Není Boží vůlí, aby se vedly spory 
o otázkách, které lidem duchovně nepomáhají. Jako například: kdo je součástí 144 000? Ti, kteří 
jsou Bohem vyvoleni, to zakrátko budou s jistotou vědět.“ (1SM 174)

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 zkuše-
nosti 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?

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?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________

 17:10

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni.4To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.

-jcHB
Zvýraznění
2Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny3a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.

-jcHB
Zvýraznění
7Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového .8Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.9Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,10nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.11On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.12Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;13po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.14Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.15Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,16dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.

-jcHB
Zvýraznění
Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona.




