Trojiční neděle v Kolovratech 26.5.2013

Čtení ze Zjevení Janova:
1 Potom jsem uslyšel něco jako mocný hlas velikého zástupu v nebi, který říkal:
„Haleluja! ...3 A řekli podruhé: „Haleluja!“ 4 A těch čtyřiadvacet starších a ty čtyři živé bytosti
padli na kolena a poklonili se Bohu sedícímu na trůnu se slovy: „Amen. Haleluja.“
5 A od trůnu vyšel hlas, který říkal: „Chvalte našeho Boha všichni jeho otroci [a] vy, kdo se
ho bojíte, malí i velcí.“ 6 A uslyšel jsem jakoby hlas velikého zástupu a jakoby zvuk
mnohých vod a jakoby zvuk silných hromů: „Haleluja, ujal se kralování Pán, náš Bůh, ten
Všemohoucí. 7 Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba
Beránkova a jeho žena se připravila; 8 a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.“
Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých.
9 A řekl mi: „Napiš: Blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině.“ Ještě mi
řekl: „Toto jsou pravá Boží slova.“
Zjevení janovo 19:1 a 3-9

Zářivý kment aneb Naivní Bůh
Když má fotograf nafotit nevěstu, vyvaruje se ostrého slunce. Pokud má bílé šaty a třeba i
nějaké krajkoví, rozlišovací schopnost fotografických záznamových materiálů nesnese
ostré slunce. Příliš světla skrývá uvnitř té bílé všechny detaily. Nejlépe oblačno či
přiměřeně zataženo, jinak se struktura šatu nevěsty slije v zářivě bílou.
Jan tady mluví o nevěstě, kterou zahlédl. Tou nevěstou jsou lidé, tou je církev. A v pohledu
Božího proroka je oblečena v zářivě bílý kment, tedy v jemné bělené lněné plátno. To je
samozřejmě obraz a hned poté následuje vysvětlení: “Tím kmentem jsou spravedlivé činy
svatých!”
Naprosto jistě se tím nemyslí heroické činy světců, kteří by vytrhli církev ze šedi
průměrnosti a vysloužili jí krásu. Ale jde tu o dílo všech bratří a sester. Ale, copak je Bůh
tak naivní? Cožpak nevidí to, co vidí lidé kolem? Cožpak se za svoje lidi v církvi nestydí?
Pravděpodobně ne. A není to naivita, ale jisté slovo, kterým se hlásí, že dobro, skutky a
všechno, co nevěsta potřebuje ke své kráse, dovede vypůsobit a zajistit On. On v nás.
“Jeho žena se připravila...” (19:7) My makáme, On dává. Přece platí: “Vždyť jsme jeho
dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v
nich žili.” (Dopis Efezským 2:10)
Stará smlouva o rodině a Nová smlouva o Synovi
Ze Staré smlouvy známe jednotlivá manželství až do nepříjemných detailů. Stačí ten
rozhovor v ráji, kde o sobě před chvílí rozmilovaní Adam s Evou mluví dost divně. A pak
jeden pár za druhým. Ani jeden pár bez potíží!? V Nové smlouvě ještě zaskakují Starou
smlouvu Zacharijáš s Alžbětou a Josef s Marií, ale pak nevíme vůbec nic. Petr je ženat,
ale jeho ženu neznáme. Filip má dvě dcery prorokyně a žena? Neznámá. Nepočítala se
rodina jako klan, pokrevní společenství a Bůh se neskloňoval jako dědictví potomků Abrahámův, Izákův a Jákobův. Začalo se naopak více přemýšlet o kvalitě manželských
vztahů (Dopis do Efezu 5) a o významu manželství (Beránek a jeho nevěsta ve Zjevení
Janově)
Boží věrnost
Vůbec to však neznamená, že rodina, kterou Stará smlouva tak propírá zleva a zprava, je
už mimo zájem Boží. To by bylo proti Božímu charakteru. Pán Bůh se vrátí k Abrahamovu
potomstvu a dokáže tak svou věrnost slibům. On nijak své sliby neruší. A pokud se věnuje
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teď pohanům, tak potom shrne své potomky do jedné velké rodiny v Ježíši Kristu. Velké
finále!
Proto ani my své vztahy nepotápíme, když právě teď nejsou ideální. Naše vztahy k
něčemu zrají. Od manželství současnosti se má čekat věrnost a trpělivá obětavost. Tak,
jako v textu Bible. Beránek vše zařizuje, poskytne připravené skutky víry a pak chválí
nevěstu, že bojovala, trpěla a připravila se ke svatbě... Zvláštní zvyk. Příklad pro manžele
této doby.
Otázky:
1. Proč je Bible k manželským vztahům ve Staré smlouvě tak skeptická?
2. Proč jsou na konci Bible tak jednoznačně kladná slova o nevěstě - a právě o ní?
3. Malomyslnost: Proč si lidé myslí, že se manželství podaří právě jim?
4. Dobromyslnost: Manželství je komplikací navíc! Ale my ho přesto chceme. Budeme
pracovat, měnit návyky, sloužit... Čeká nás velké finále.
5. Je manželství bez duchovního a bez kostela před Bohem a nebo je třeba svatbu ještě
opakovat? Na čem se tedy dá pracovat, aby manželství bylo lepší?
5. Co, když nastane kolaps... Manželství se nikdy nesmí rozvést? Co když jde o nebezpečí
života? Jak vypadá “každá cena”, když se říká, že “za každou cenu” udržíme
manželství...

Požehnání Josefovi v Genesis 49:25n (Bible kralická):
“Požehnání od silného Boha, jemuž sloužil otec tvůj, kterýž spomáhá tobě, a od
všemohoucího, kterýž požehná tobě požehnáními nebeskými s hůry, požehnáními
propasti ležící hluboko, požehnáním prsů a života. Požehnání otce tvého silnější budou
nad požehnání předků mých, až k končinám pahrbků věčných...”
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