
Připravenost, Odměny a Svatba

„Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a také 
jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, 
ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní 
jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje 
být čistý, jako je čistý on.“ (1.Jan.3:1-3)
„My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v nich přebývat a 
chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid." Proto: "Vyjděte z jejich 
středu a oddělte se, praví Jahve. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás. Já pak 
budu váš Otec a vy mí synové a dcery, praví Všemohoucí Jahve." Milovaní, když 
tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a 
posvěcujme se v bázni Boží.“ (2.Kor.6:16-7:1)
„Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale 
oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Vždyť právě proto nás Bůh
stvořil a dal nám Ducha jako záruku! Proto stále chováme smělou důvěru, i když 
víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou, a 
ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma 
u Pána.“ (2.Kor.5:4-8) „Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: 'zmizel, 
neboť ho Bůh vzal.' Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence a bez víry si 
přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že 
odměňuje ty, kdo jej hledají.“ (He.11:5-6) 
„Ať už tedy zůstáváme doma anebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu líbili.
Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal 
odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré anebo zlé.“ (2.Kor.5:9-10) 
„Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni druhé.“ 
(Ř.14:12-13)
„Nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš 
Kristus. Ať už kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, 
sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to 
zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, 
které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude 
zachráněn, ale jen jako skrze oheň.“ (1.Kor.3:11-15)

Co nám tedy zůstane? Všechno co jsme konali v souladu s Božím Duchem, v lásce. 
Za co získáme odměny? V Písmu je zmiňováno několik korun (nebo věnců) jako 
odměny. 
„Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, 
kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.“ (Jk.1:12) „Bud věrný až do smrti a dám ti 
korunu života“ (Zj.2:10)
„Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne 
čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce -
a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ (2.Tim.4:7-8) 
„Získej moudrost, rozumnost získej, má slova nezapomeň, nezkomol. Neopouštěj
moudrost - bude tě chránit, miluj ji - bude o tebe pečovat. Moudrost především! 



Získávej moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Važ si jí a ona vyvýší 
tě, poctí tě, když ji k sobě přivineš. Svým půvabem ověnčí tvoji hlavu, korunuje tě 
krásou svou!" (Př.4:5-9)
„A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl. Copak 
nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, 
abyste ji získali. Každý závodník má přísnou sebekázeň - oni to dělají pro věnec, 
který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne.“ (1:Kor.9:23-25) 
„Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho 
Pána Ježíše při jeho příchodu?“ (1.Tes.2:19)
„Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukáže ten 
nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. (1.Pt.5:3-4)

Dopisy církvím v knize Zjevení jsou plná nádherných a velkých zaslíbeních těm kdo 
vítězí. 

„Až přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví úmysly srdcí a tehdy každého ocení 
Bůh.“ (1.Kor.4:5) Ješua říká, že ti co hledají chválu od lidí, již mají svou odměnu, ale
Otec vidí a odměňuje co je vskrytu. (Mt.6)

„Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás 
někdo poučoval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné - není to žádný klam! Jak 
vás naučilo, zůstávejte v něm. Ano drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali 
jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, až přijde.“ (1.Jan.2:27-28) 
Abychom v něm zůstávaly tak se máme posvěcovat a nezarmucovat Božího Ducha. 
„Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde 
je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, 
jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, 
křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem 
laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil 
vám.“ (Ef.4:29-32)

„Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré - jak pro
vás, tak pro všechny. Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností 
buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. 
Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé 
podobě se varujte. Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, 
duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“ 
(1.Tes.5:15-23)
„Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty 
věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte 
raději jeho království a toto vše vám bude přidáno. Neboj se, malé stádečko. 
Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodávejte svůj majetek a dávejte 
chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam 
zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. 
Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich 



pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, 
které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše 
zástěrou, posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit.“ (Lk.12:29-37)
Co to znamená mít přepásaná bedra a rozsvícené lampy? V té době se nosili dlouhé 
roucha a pokud člověk chtěl jít rychleji nebo běžet, tak bylo potřeba si roucho 
vykasat a převázat kolem beder, aby o něj nezakopl. Rozsvícená lampa pak byla 
důležitá za tmy nebo soumraku, jinak by opět hrozil pád. Víme, že Boží slovo je 
lampou naším nohám a do lampy potřebujeme olej Svatého Ducha.

Zajímavé je, že zde Ješua mluví o pánu, který se vrací ze svatby. Pojďme se podívat 
na podobenství o deseti družičkách.
"Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a 
vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s 
sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s 
olejem. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly. O půlnoci se 
strhl křik: `Ženich je tu! Jděte mu naproti!´ Všechny družičky vstaly a připravily si 
lampy. Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: `Dejte nám trochu svého oleje, naše 
lampy hasnou.´ Ty rozumné jim ale odpověděly: `Nebude ho dost pro nás všechny. 
Jděte si raději nakoupit k prodavačům.´ Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, 
které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely. Když potom přišly ty 
zbylé družičky a říkaly: `Pane, pane, otevři nám!´ odpověděl jim: `Amen, říkám vám,
že vás neznám.´ Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu." (Mt.25:1-13)
Ješua zde nemluví o nevěstě ale o družičkách. Nevěstě by samozřejmě nikdy nebyl 
zamítnut vstup na svou vlastní svatbu. Někteří křestané se domnívají, že toto 
podobenství je o Izraeli a křesťanech, kteří projdou dobou 'velkého soužení'. To je 
možné, ale podívejme se hlavně na poučení, které si z tohoto podobenství můžeme 
vzít.  

Všech deset družiček se probudilo a šly ženichovi naproti. Připravily si své lampy.
Připravit si lampu znamenalo upravit knot tak, aby jasně hořel a nečoudil. To udělaly 
všechny ale bláhové pak zjistily, že nemají olej aby udržely plamínek. Zdá se, že si 
uvědomily, že ženich přichází a odstranily ten kouř hříchu ze svých životů. Možná na
poslední chvíli se snažily žít spravedlivě a dělat dobré skutky. Chyběl jim ale olej 
Ducha Svatého a jejich snaha na poslední chvíli nepřinesla tu důvěrnost s ženichem, 
která je potřeba a nedá se získat v kvapu na poslední chvíli. Hrozivě znějící 'neznám 
vás' je zde řecké 'oida' což znamená znát (neznat) důvěrně. 
Znát Krista znamená nechat jeho aby mohl působit skrze nás. Neprosazujeme sami 
sebe ale chceme, aby se Kristus mohl prosadit v nás a skrze nás. Syn pak vždy 
ukazuje ještě výše na Boha Otce.   
  
Všechny družičky tedy měly lampy (Boží slovo), ale ty bláhové nebyly tak vděčné, 
aby milovaly Otce a Syna nade vše. Bláhové nechaly to světlo vyhasnout a jsou 
vlažné. Byly příliš zaměstnané tímto světem a neukládaly si svůj poklad tam kde 
měly. Investovaly více do dočasného než do věčného. Když uslyšely, že přichází 



ženich a probraly se tak už nebyl dostatek času, aby získaly potřebný olej Svatého 
Ducha. 
Laodicejská církev (také vnímána obecně jako církev posledních dnů) je obrazem 
bláhových družiček, které jsou odmítnuty. „Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, 
vyplivnu tě ze svých úst.“ (Zj.3:16) „Radím ti, aby sis ode mě koupil zlato přetavené 
v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen“ (Zj.3:18). Jejich vykoupení 
bude přetavené v ohni doby soužení, protože nebyly moudré a rozumné v čase 
milosti.
„....ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely.“ (Mt.25:10) 
„Potom jsem se podíval, a hle, v nebi se otevřely dveře. Vtom ke mně jako polnice 
zazněl ten hlas, který jsem slyšel předtím: "Vystup sem a ukážu ti, co se musí stát 
potom." (Zj.4:1)
"Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale 
nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci 
na dveře: `Pane, otevři nám,´ ale on vám odpoví: `Neznám vás. Nevím, odkud jste.“ 
(Lk.13:24-25) 
„Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a 
nalezne pastvu.“ (Jan 10:9)
„Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže 
zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi mé slovo a nezapřel jsi mé jméno.
Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, 
způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si tě zamiloval. 
Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která 
má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Přijdu brzy. Drž se toho, 
co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.“ (Zj.3:8-11)

„A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane', vejde do 
nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen 
den řeknou: `Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme 
ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?´ A tehdy jim 
jasně řeknu: `Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!´ Každý, 
kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj 
dům na skále.“ (Mt.7:20-24)

Jak v nás roste to semeno nového věčného života, Božího slova, Krista? Má úrodnou 
půdu? Nese chutné ovoce? „Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost,
laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost.“ (Ga.5:22). Přinesli jsme a 
přinášíme užitek s tím co nám Bůh svěřil a nebo jsme to ve strachu zakopali? (Viz. 
Mt.25:14-30). 

„Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku.“ (Ř.13:11)
„O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den 
přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je překvapí 
záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste 
ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne. 



Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. 
Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a 
oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá 
hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista.“ (1.Tes.5:1-9)
„Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako 
ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do 
archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to 
bude i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý 
zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána.
Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte - kdyby hospodář 
věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do
jeho domu. (Mt.24:35-43)
„Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým 
Bohem zdaleka nejsou naplněné. Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň 
pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš, ve kterou 
hodinu na tebe přijdu.“ (Zj.3:2-3)

Nejsme určeni k Božímu hněvu? Ano nejsme, pokud bdíme a žijeme ve světle, tak 
nás ten den nemá překvapit. Pokud ne, tak ten den na nás přijde jako zloděj a vyloupí 
náš dům. Izraelci při Exodu také nebyli určeni k hněvu, ale museli nejdříve něco 
udělat. Museli si potřít veřeje svých dveří krví obětního beránka, aby je zhoubce 
minul. Pokud to neudělali, tak přišli o prvorozené dítě.
My musíme také vyjít z Egypta. Nyní žijeme na krátký čas v padlém světě ale máme 
být oddělení od něj – od jeho bezbožného 'rozumu a moudrosti'. Nebuďme  naivní co 
se týká vlád a mocných tohoto světa. Právě nyní vrcholí příprava na konečnou 
antikristovskou vládu věku padlého člověka, který se brzy prohlásí za samotného 
boha v Božím chrámu lidského těla (a možná také v budoucím chrámu v Jeruzalémě).
Nevkládejme naše naděje do jakékoli vlády tohoto světa.

Jsme vyvolený Boží lid. Potvrzujeme své vyvolení tím jak žijeme, jak mluvíme, o 
čem přemýšlíme, na co se díváme? Vyhlížíme návrat našeho Krále a těšíme se na něj?
Ester se rok připravovala na svou velkou svatbu a krášlila se, protože svého ženicha 
milovala a chtěla se mu co nejvíce líbit. Žalmista nám předkládá krásný obraz té 
svatby v žalmu 45. „Dcery králů jsou mezi tvými skvosty, po pravici ti stojí manželka
ofirským zlatem oděná. Poslyš, dcero, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce 
zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán. I 
město Týr ti přinese dary, velmoži národů se před tebou pokoří! Královská dcera ve 
vší slávě čeká v pokoji, svůj šat má zlatem protkaný. V barevném rouchu ji vedou ke 
králi, za ní jdou panny, družičky - k tobě přichází! Radostný jásot je provází, do 
králova paláce vstupují. Místo svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé 
zemi!“ (Ž.45:10-17) 
Svatba je samozřejmě hlavně o ženichovi a nevěstě, ale jsou tam také družičky a 
přátelé ženicha. Jan Křtitel, poslední z S.Z. věřících, řekl „Kdo má nevěstu, je ženich,
ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato má 
radost se tedy naplnila.“ (Jan 3:29) 



Jsme připraveni s Ženichem odejít ihned a bez váhání, a neohlížet se na 'svůj lid a 
dům otce', nebo máme ještě nějaké 'pole na které se chceme podívat', 'voly které 
chceme vyzkoušet, nebo je nám přednější manželka nebo ženění? (Viz. Lk.14:15-24, 
Mt.22:1-14).
To co brzy a rychle přijde na svět, bude „soužení, jaké do té doby nebylo od počátku 
světa a jaké už nikdy nebude.“ (Mt.24:21-22). „Proto vždy bděte a modlete se, abyste
byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“ 
(Lk.21:36)
„Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den 
Krista Ježíše.“ (Fp.1:6)
„Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá 
moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let.“ (Zj.20:6). 
Halelujah! Maranatha Ješua!  


