CHRISTADELPHIAN ISOLATION LEAGUE
NABÁDÁNÍ

27. prosince 2015

ZASLAL:
KEVIN A JAYNE BATEMAN, 5 DOUGLAS CLOSE, HEMINGFORD GREY, HUNTINGDON, PE28 9WH,
ANGLIE

ČTENÍ: JÓB 37, ZACHARJÁŠ 12, ZJEVENÍ 14

Beránek na hoře Sijónu
Když si pročítáme 14. kapitolu Zjevení, udeří nás do očí kontrast, který nás má zároveň povzbudit i
napomenout. V úvodních verších čteme o vizi Beránka stojícího na hoře Sijónu s oněmi 114 000
popsanými jako ti, „kteří byli vykoupeni“. Zbytek kapitoly je však věnován popisu Božího soudu nad
„velikým Babylónem“ a všem, kdo klekají „ před šelmou a před její sochou“ a kdo jsou určeni ke
zkáze.
Zjevení 14 je rovněž živou připomínkou učení našeho Pána v Kázání na hoře, kde řekl: „Vejděte
těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy
vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá“ (Matouš 7:13-14). A
ve světle tohoto kázání bychom si měli vzít k srdci radu apoštola Pavla církvi ve Filipech, kdy nabádal
bratry a sestry: „s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení,“ aby opravdu mohli být mezi
spasenými, kteří stojí vedle Beránka o velikém dni.
V této kapitole jsme upozorňováni na určitá klíčová fakta a vlastnosti spasených, což má podpořit naše
rozhodnutí pevně se až do konce držet praxe naší víry. Nejprve se dozvídáme, že jich bylo 144 000.
Toto symbolické číslo nás přivádí zpět ke kapitole 7:4 knihy Zjevení, kde jsme informováni o tom, že
ti, kdo byli spaseni, byli vybráni „ze všech pokolení Izraele“. Toto však naprosto jistě není pouze
stádo věřících z přirozeného Izraele, neboť v kapitole 5 živé bytosti a starší zpívají chválu na Beránka:
„svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras“ (verš 9). V tomto popisu jsme
zahrnuti i my.
Za druhé jsou Beránkovi spasení popsáni jako ti, „kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho
Otce“ (Zjevení 14:1, 22:4). V době Starého zákona existoval pouze jeden člověk, který nosil jméno
Boha Izraele na svém čele. Byl Nejvyšším knězem a jeho kněžská koruna měla na zlatém štítku na
čele napsáno: „Svatý Hospodinu“. A proto je vize všech, jak nesou Otcovo jméno na svém čele,
znamením doby, kdy ti, kdo následují Krista, budou učiněni králi a kněžími, kteří budou kralovat na
zemi (Zjevení 5:10). Slib věrným ve Filadelfii je zde rovněž vyplněn: „napíšu na něj jméno svého
Boha a jméno jeho města ... i jméno své nové“ – a to jméno je „Hospodin – naše spravedlnost“
(Zjevení 3:12; Jeremjáš 23:6, 33:16).
Když byla Boží sláva zvěstována Mojžíšovi v Exodu 34, dozvídáme se, že Hospodin kolem něj
přecházel a prohlásil: „Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který
osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení , který odpouští vinu, přestoupení a hřích...“ (Exodus 34:67). To jsou vlastnosti, které musíme i my projevovat, pokud má být Otcovo jméno napsáno na našem
čele. Jak řekl apoštol Petr, musíme dbát varování před soudem, který stihne vše, co je bezbožné.
„Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy“ (2. Petrův 3:11). „Proto se, bratří,
tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete“ (2. Petrův
1:10).
Další popis spasených se může poněkud nejasný, pokud člověk nezná pozadí použité frazeologie: „To
jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici.“ (Zjevení 14:4). V prvním století měl
každý pohanský chrám určitý počet posvátných „panen“ zasvěcených danému „bohu“. Rituální soulož
s jednou z těchto žen byla populárním prvkem uctívání v chrámu. Popis 144 000 je nyní chápán jako
výraz toho, že se neznečistili s žádnou ze nečistých světských praktik nebo zálib, protože oni sami jsou

„panici“, což znamená, že každý z nich je plně oddán službě pravému Bohu v novém chrámu
sestávajícím z oddaných věřících, které posvětil sám Kristus.
Jejich oddanost je však rovněž vyjádřena ve výroku: „Ti následují Beránka, kamkoli jde“ (Zjevení
14:4). Je zajímavé, že Janovo evangelium začíná obrazem učedníků Jana Křtitele, kterak jej opouštějí,
aby následovali toho, kdo jim byl právě odhalen jako „beránek Boží, který snímá hřích světa“ (Jan
1:29). A právě toto následování nebylo žádným lehkomyslným rozhodnutím. Měli ho totiž následovat
všude, „kamkoli jde“. A na konci odešel, nesa svůj kříž, na místo popravy. Každý z jeho následovníků
na sebe rovněž vzal kříž sebezapření, aby mohl kráčet v jeho stopách a následovat jej všude, kam je
vedl.
Avšak toto bolestné nesení kříže dovedlo Beránka ke slávě v nebeských místech a k nepřekonatelné
radosti na hoře Sijónu. To mají zakusit i ti, kdo byli „jako první z lidstva ... vykoupeni Bohu a
Beránkovi“. Slovní spojení „první z lidstva“ je zde velmi důležité. Znamená to, že bude následovat
daleko větší shromáždění a až se to konečně uskuteční, Syn Boží vpravdě „zbaven svého trápení spatří
světlo, nasytí se tím, co zakusil“ (Izajáš 53:11).
Když se nyní připravujeme na to, že budeme společně sdílet symboly na památku toho, kdo umožnil
naši spásu, vzdáváme nesmírné díky našemu Bohu, že nám dal příležitost uslyšet evangelium Jeho
milosrdenství a odpovědět na něj. Dostalo se nám úžasného privilegia, ale privilegium jako vždy
přináší zodpovědnost a dnes musíme obnovit své rozhodnutí „následovat Beránka, kamkoli jde“.
Bratr C.C. Walker zachycuje ducha úvodních veršů Zjevení 14 velmi trefně ve svém chvalozpěvu a
naše kázání slovy tohoto nádherného hymnu též uzavřeme:

1. Zřete Beránka na hoře Sijónu
s množstvím požehnaných!
Zřete, jak judejský vítězný lev
dává jim odpočinout!
Sladkou odměnu věrných
trpělivost jim získala.
2. Cizinci kdys mezi národy
nyní před Beránkem stojí
všechno soužení skončilo
vítězství plné dlaně
schystané pro ty, kdo překonali
slávu v zemi Emanuela.

3. Bohem zpečetěný na čele
Posvěcené srdce i duše
Bez prostopášnosti hříšníků,
oddáni Boží kontrole;
Roucho spravedlnosti
s prvními plody sklizně.
4. Slyš jej, jak Tě povzbuzuje, bratře,
ať je tvá bolest jakákoliv.
Utrpění zde nelze srovnat
se slávou, již získáš
v království Otce,
v nesmrtelném království Syna.

Přijď, Pane Ježíši! Nechť je milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi se všemi. Amen.
Bratr Anthony Oosthuizen, Durban, Jižní Afrika 27.12.15

