
Séria

Ja som Alfa i Omega

Nová pieseň 144 tisícov spasených

Pozrel som, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s Ním stoštyridsaťštyritisíc tých, ktorí mali 
napísané na čele jeho meno a meno Jeho Otca. 2 Počul som aj zvuk z neba ako hukot 
mnohých vôd a rachot silného hromu, a zvuk, ktorý som počul, bol ako zvuk citaristov, čo 
hrajú na citarách. 3 Spievajú novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred 
staršími, ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených 
zo zeme. 4 To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici; to sú tí, čo nasledujú 
Baránka, kamkoľvek by šiel, ktorí boli vykúpení z  ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi 5 a v 
ich ústach nebolo lži: sú bez úhony.     
                     Zjavenie 14,1-5

-14. A 15 kapitola popisujú súdy uvedené v 16.-18. Kapitole a tiež ukazujú odmenu pre 
tých, ktorí patria Kristovi a vytrvali aj v prenasledovaniach.

-tých 144 000 je rovnakých, ako v 7. kapitole, teda nejedná sa o fyzický Izrael s týmto 
počtom, ale vysvetľuje sa to ako plnosť všetkej cirkevi, aj tej zo židov SZ aj tých z NZ, a 
teda aj nás. Dokonca niektorí vykladači hovoria, že je to len symbolický počet plnosti (12 
kmeňov....)  podobne, ako keď Ježiš odpovedal na otázku, koľkokrát máme odpustiť: 77x7, 
teda v podstate nekonečne. Počet symbolizuje Lutherovu “neviditeľnú cirkev”, teda 
všetkých skutočných, vytrvalých kresťanov.
 
-v kontraste s koncom minulej kapitoly, kde sa hovorili o znaku šelmy na čelách, sa tu 
hovorí o znaku znaku menu Baránka I Jeho Otca. Meno vs číslo. Ezechiel 9,1-6 hovorí o 
označení božích sluhov. 
- aj dnes sme “poznačení” boží, sme zapečatení Duchom Svätým (Ef 1,13)  a mali by nás 
ľudia poznať podľa toho, že sa milujeme.

- Nová pieseň - Žalm 98, ale aj 96 vyzýva k spevu “novej piesne”, môže to byť chápané 
ako radostný spev o tom, že Hospodin zvíťazil, že je víťazom napriek dočasnému 
panovaniu diabla na zemi. Víťazstvo je v J Kristovi, On zvíťazil nad smrťou, aj nad 
hriechom, aj nad diablom.  Nová pieseň to je spev oslavy aj pre nás napriek trápeniu a 
svojej slabosti a nedokonalosti. Sila “novej piesne” je v tom, že je o nezvratnom božom 
víťazstve, novej radosti a istote, má nás to viesť k chvále Boha, že je dokonalý  a láskavý 
Victor =víťaz. 
Žalm 98: “Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo urobil podivuhodné veci, zvíťazil 
svojou pravicou, svojou svätou rukou!” Podivuhodné veci...  o tom by mohol každý kresťan 
rozprávať... Preto môžme spievať novú radostnú a víťaznú pieseň.
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...nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme.
-túto pieseň môže naozaj spievať iba ten, kto skutočne spoznal Boha, jeho lásku a 
svätosť, aj dokonalosť. Podľa toho aj spoznáme, ako sme na tom s našou vierou a 
patrením Ježišovi: ak nám srdce plesá aj v ťažkostiach, ak vidíme Božie vedenie aj tam, 
kde nie je ho vidieť ani lupou :-) tak mu patríme. A  On nás Ďalej premieňa na svoj obraz. 

... To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici; to sú tí, čo nasledujú Baránka, 
kamkoľvek by šiel...
Túto formuláciu je treba chápať najlepšie obrazne. Smilstvo, cudzoložstvo Boh pokladá za 
najviac škodlivý, alebo devastujúci hriech človeka. Ničí manželstvo. Ničí aj vzťah k Bohu, 
pretože k cudzoložstvu prirovnával uctievanie falošných bohov Izraelom a aj nami, 
kresťanmi. Obraz o panicoch hovorí teda o čistote vzťahu 144 000 ľuďoch s Hospodinom, 
že sa nepoškvrnili uctievaním iných bohov. Ako je cudzoložstvo najťažším hriechom medzi 
manželmi, rovnako ťažkým je aj vo vzťahu človeka a Hospodina.

-Ich vlastnosťami je aj to, že ... to sú tí, čo nasledujú Baránka, kamkoľvek by šiel, ktorí boli 
vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi  a v ich ústach nebolo lži: sú bez úhony.
Sú oddelený od sveta, nešli v živote (nejdú) v živote “so stádom, s prúdom”, ale sa 
oddeľujú  od hriechu, to je výzva aj pre nás: 2 Kor 6,17-18:  “Neťahajte cudzie jarmo s 
neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo 
svetla s tmou? Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s 
neveriacim? Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha 
živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a 
oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán; nečistého sa 
nedotýkajte, a ja vás prijmem, budem vám otcom, a vy budete mi synmi a dcérami, hovorí 
všemohúci Pán.“
Odmietnutie oddeliť sa od zlého, falošného a nečistého vedie nevyhnutne ku strate 
spoločenstva s Hospodinom a potom aj k duchovnej smrti a zatrateniu. (strata synovstva 
vyplýva z negácie 18. Veršu: nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem, budem vám 
otcom, a vy budete mi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.)
...sú bez  úhony... Byť bez úhony to je byť spravodlivým Kristovou spravodlivosťou, 
zdarma, prijatou len našou vierou do srdca, premieňajúca celý život a osobu človeka.

-Ak sa náležite oddelíme od zlého, Boh sa nám odmení tým, že nám priblíži sám seba, 
ochranu a otcovskú starostlivosť, zjaví svoju vôľu s nami, otvorí nám cestu k jeho darom.

-formou oddeľovania sa je aj neustále skúmanie svojho srdca I mysle a vyznávanie zlých a 
hriešnych vecí pred Bohom, aby ich mohol odpustiť, uzdraviť rany a dať nový život.


