
Pátek 1. ledna 2021 

 

Zkrácený přepis kázání 

 

Zjevení 19, 6–9 

 

 

Pokračujme teď v přemýšlení o tom, co je před námi. K tomuto zamyšlení si vezměme 

knihu Zjevení 19. kapitolu: 

6 
A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění 

hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. 
7 

Radujme se a jásejme 

a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila 
8 

a byl jí 

dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky 

svatých. 
9 

Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ 

A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“ 

Tady vidíme, že je před námi svatba v nebeském království – svatba Beránkova. Na 

ni jsou pozvání všichni lidé, ale je důležité, aby toto pozvání také přijali. Přijali 

nabízenou Boží milost v oběti Pána Ježíše. 

Na tuto svatbu se nedostane nic nečistého a každý tam musí mít to správné oblečení. 

Pán Bůh nás zve a říká:  

- těšte se na to, že se budeme společně radovat 

- je to včetně ubytování 

- nemusíte se starat o to, jak se tam dostanete 

- ale potřebujete speciální oblečení 

- a čas svatby je tajný 

- ale těšte se jako se těší nevěsta na svého ženicha 

Bůh v Bibli ukazuje, že Ježíš Kristus je ženich a církev je jeho nevěsta. A tak 

vyhlížejme na svého ženicha, nenechme se ničím zastavit nebo odlákat.  

V tom textu vidíme to jásání, tu radost, ale já někdy ve svém životě pozoruji, že 

moje soustředěnost je na jiné věci. Ale Písmo nás vede zase zpět k tomu očekávání 

a vyhlížení. 

 

Udržet si radost: 

Když kluci chodili na vojnu, tak se někdy stalo, že jejich holka jim dala tzv. košem, 

protože nevydržela to čekání. My jako Beránkova nevěsta máme vytrvat. 

Nenechme si radost ukrást, protože o satanovi je řečeno, že přišel, aby kradl, zabíjel 

a ničil. Také je nazván otcem lži, a proto se nenechme oklamat. Pro udržení očekávání 

a radostného vyhlížení potřebujeme posilovat naši víru skrze Boží slovo.  



Připravenost – spravedlivé skutky: 

Nejedná se jenom o nějaké myšlenky nebo touhy, ale vše se to promítá do praktické 

roviny. Bůh nechce, abychom zůstávali jenom v nějakém snění.  

Na druhou stranu jde také o to, abychom nedělali jenom skutky bez prohlubování 

vztahu s naším nebeským ženichem. Toto jsou dvě krajnosti, kterých se máme vyvarovat. 

Naše dobré spravedlivé skutky pramení z hlubokého vztahu s živým Bohem. 

 

Být v něm: 

V šestém verši čteme, že vlády se ujal Pán Bůh všemohoucí. A to souvisí i s těmi 

spravedlivými skutky, protože my lidé moc spravedliví nejsme. Jediné řešení je tedy, 

když se necháme vést samotným Bohem. Tuto skutečnost Bible opisuje i jinými termíny, 

například – být v něm. Jde o to, aby to nebylo podle toho, jak se líbí nám, ale abychom 

naplnili  boží vůli ve svém životě. 

Chci vám předložit několik veršů z dvou listů – Efezským a Koloským, kde je 

dvacetkrát zmíněn výraz v něm. Přečtu jich jenom několik, ale v následujících dnech 

můžete rozjímat nad těmito knihami Bible a nechat se oslovit. 

 

Efezským:  

1:4 v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny 

před jeho tváří. 

1:7 V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro 

přebohatou milost,  

1:13 V něm byla i vám … vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého 

2:14 V něm je náš mír, … 

2:18 A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. 

2:22 v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. 

3:12 V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. 

4:21 pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je 

v Ježíši. 

 

Koloským:  

1:27 …  Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. 

2:3 v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. 

2:7 V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v 

ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. 

2:9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství; 

2:10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. 

 



Tady vidíme to, že to naše oblečení může fungovat jedině když budeme v něm, 

když budeme v živém Bohu. A to nás připraví i na tu nebeskou svatbu Beránkovu.  

Zdravím vás z Vysokého Mýta a buďte požehnaní pro radostné vyhlížení té budoucí 

svatby. Nechme se povzbudit Bibli a také se povzbuzujeme navzájem mezi sebou. 

Pamatujme na předposlední a poslední verš Bible: 

Zjevení Janovo 22:
 20 

Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ 

Amen, přijď, Pane Ježíši! 
21 

Milost Pána Ježíše se všemi. 

Amen. 

 


