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KRISTOVA NEVESTA 
 

K čomu by ste prirovnali vzťah Boha k nám? 
Jedeno z najsilnejších prirovnaní v Biblii je to, že Boh sa prirovnáva k vzťahu ženícha, 
manžela, a svoju cirkev obrazne označuje ako svoju nevestu, manželku. Pieseň piesní, 
ale aj prorocké knihy hovoria o takomto láskyplnom vzťahu Boha k svojmu ľudu.  
 
Celou Bibliou sa prelína obraz svadby a manželstva. Pozemské dejiny začali svadbou 
v záhrade Eden a skončia svadbou Baránkovou. Medzi týmito svadbami počas celých 
dejín Boh priťahuje k sebe svoj ľud a pripravuje ho na deň svadby. Odkaz pre dnešnú 
postmodernú spoločnosť znie: „Vážení svadba nie je prežitkom...“. 
 
Pred pár dňami mi jeden dobrý muž rozpovedal svoju skúsenosť, ako 
hľadal vysvetlenie niektorých pasáži z knihy Zj. Jána. Bol šokovaný, keď mu teológ 
povedal, aby toľko nečítal, že ešte nie je čas rozumieť tejto knihe, a nakoniec mu 
oznámil, že ju budeme študovať až v nebi... Jemu však Boh ukázal, že táto kniha bola 
napísaná s posolstvom pre každú dobu novozmluvnej Kristovej cirkvi. 
Naše krátke premýšľanie dnes bude teda vychádzať z posolstva knihy Zj Jána. 
 
Žena predstavujúca cirkev sa objavuje na scéne v Zj. Jána v 12: 
1  A ukázal sa veľký div na nebi: žena, odiata slnkom, a mesiac bol pod jej nohami, a 
na jej hlave koruna dvanástich hviezd.     Slnko, mesiac a hviezdy sa tu objavujú ako 
znamenie Izraelskej rodiny: Jákob, Ráchel a ich dvanásť synov. Iste poznáme Jozefov 
sen z 1 Moj 37, 9-11.  Žena, ktorá udivila pisateľa Jána tu predstavuje teda Boží ľud.  
 
Čo vieme o tejto žene? Z ďalšieho textu 12 kapitoly vieme, že do potomstva tejto 
ženy, cirkvi, Izraelskej rodiny vstúpil sám Boh ako chlapec, počatý z Ducha Svätého, 
Spasiteľ Ježiš Kristus. Z textu vieme aj to, že táto žena mala od počiatku svojej 
existencie nepriateľa, draka = Satana. (Symbol ženy a jej potomatva – Spasiteľa a 
cirkvi je už v 1 Moj 3,15: 15  Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím 
potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu!) Žena musela ujsť na 
púšť, podľa verša 5. Toto miesto jej však podľa v. 6 pripravil sám Boh. Púšť je tu 
symbolom Božej ochrany. Čo sa tu dozvedáme?  
To, že nie je nič, čo sa deje Božiemu ľudu, o čom by Boh nevedel. Posolstvo knihy 
nás uisťuje o Božej starostlivosti. Boh sa stará o svoj ľud a chráni dielo spasenia.  
 
Podobne hovorí prorok Zachariáš 2: 12  Lebo takto hovorí Hospodin zástupov, ….. 
Lebo kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice môjho oka. 
Pán Ježiš povedal o  svojej cirkvi v ev. Mat 16,18: a na tej skale zbudujem svoju 
cirkev, a nepremôžu ju ani brány ríše smrti. 
Bratia a sestry, sme súčasťou niečoho veľkého, nezničiteľného, nad čím človek,  
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diabol a ani smrť nemá moc. Boh sa o nás stará, a v Ňom máme moc, ktorá v nás 
víťazí nad pokušením a zlom. Jeden priateľ mi nedávno povedal, že celý život chodil 
na spoveď, ale stále podliehal hriechu. Keď sa však nedávno obrátil v modlitbách 
priamo k Spasiteľovi, víťazstvo nad hriechom sa pre neho stalo ľahkým. Spýtal sa ma 
či aj ja prežívam takú ľahkosť v živote. Úžasné, však? 
Prežívaš aj Ty Božiu dobrotu a starostlivosť?   
 
Rád by som Vás dnes upozornil na niektoré rozdiely medzi obrazom nebeského 
ženícha a jeho nevesty a pozemskými vzťahmi medzi ženíchom a nevestou. 
Zaujímavý rozdiel je v tom, že Boh si svoju nevestu sám priprauje na svadbu s ním. Ja 
som neurobil nič, nemám žiadnu zásluhu na tom, že som si mohol vziať manželku 
pripravenú na život so mnou...  
 
A ako si Boh pripravuje svoju nevestu, cirkev na večný život s ním? 
Pozrime sa do  Zj 1, 5.6: 5 Tomu, ktorý nás miluje  a umyl nás od našich hriechov 
svojou krvou   6  a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi - jemu sláva a 
sila na veky vekov. Amen.  
V noci 14. nisana 1447 rokov pred Kristom Izraeliti obetovali a jedli v rodinách 
baránka, a jeho krvou potreli  zárubne dverí. Bol to prejav viery v Božiu 
vyslododzjúcu moc od poslednej Egyptskej rany, smrti. Z Izraela malo 15 storočí 
znieť posolstvo o tom, že raz príde skutočný Baránok a predobraz sa stane 
skutočnosťou. Ženíchov odkaz neveste znel: prídem pokorný a krotký, a zomriem 
obetovaný za teba ako baránok, aby som Ťa vyslobodil z moci hriechu a smrti...  
Na Golgote sa naplnilo proroctvo o smrti Baránka Božieho za svoju nevestu. Nevesta 
poznáva ako veľmi ju miluje jej Ženích, odpovedá na Jeho lásku a pripravuje sa na 
svadbu s Ním... Sú veriaci, ktorí veria, že Boh poslal na Golgotu stvoreného Ježiša 
namiesto seba. V takého Boha neverím. Boh sám vzal na seba ľudské telo, aby 
vyslobodil svoju nevestu z moci diabla, z moci smrti a hriechu. Obetujúci sa 
a milujúci Boh, Ženích, to je to, čo zasahuje a mení srdce nevesty – cirkvi. To je 
silnejšie ako 1000 manželských seminárov... 
Keby mužovia milovali svoje ženy ako Kristus miluje svoju cirkev... Keby ženy boli 
poddané manželovi a jeho láske k nej... 
Efezským 5, 21  Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej:   22  ženy svojim mužom 
ako Pánovi,   23  lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je 
Spasiteľom tela.   24  Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo 
všetkom.   25  Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého 
vydal za ňu, 
 
Boh v Zj. Jána 1 oslovuje svoju cirkev takto: 
3  Blahoslavený, kto číta a tí, ktorí počujú  slová tohoto proroctva a zachovávajú to, 
čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko.  Cirkev nie je pasívna nevesta, ona sa 
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pripravuje, číta Božie Slovo, počuje, teda chápe a zachováva, poslúcha Božiu vôľu. 
A zároveň zjavuje Boha a zvestuje Jeho spásu. 17  A Duch i nevesta hovoria: Príď! A 
ten, kto počúva, nech povie: Príď! Kto je smädný, nech príde; kto chce, nech si 
zadarmo naberie živej vody. (22,17) Cirkev v Duchu Svätom pozýva ľudí ku Kristovi. 
 
 
Akú cirkev, akú nevestu chce mať Boh na tejto zemi? To je zrejmé z Božieho Slova. 
Zaujímavé je napríklad Božie nariadenie ohľadom svadieb kňazov v Starom zákone. 3 
Moj 21: „Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz kňazom, synom Áronovým,….. 13  Za 
ženu si vezme pannu v jej panenstve.“ 
Ezechiel 44 : 15  Ale kňazi Levitovia, synovia Cádokovi,…. 22  A nevezmú si za ženu 
vdovy ani zahnanej, vezmú si iba panny z potomstva domu Izraelovho, ale vdovu, 
ktorá by bola vdovou po kňazovi, si môžu vziať. Prečo? 
Kňaz v obetnom svätyňovom systéme predstavoval Veľkňaža – Ježiš Krista. 
Podmienka daná kňazom a nevestám ohľadom sobáša obrazne ukazovala na 
podmienku čistoty, jedinečnosti a nepoškvrnenosti Božej, Kristovej cirkvi. Každý 
z nás má v nej dozrievať k čistote Kristovej povahy.  
 
Počujme čo hovorí Zj. Jána 19 kapitola o veľkolepej  udalosti v dejinách spásy: 
„6  A zase som počul ako hlas mnohého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako zvuk 
silných hromov, ktoré hovorili: Hallelujah! Pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Bôh, 
ten Všemohúci. 7  Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba 
Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila. 8  A dalo sa jej, aby sa obliekla do 
čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti 
svätých. 9  A riekol mi: Píš! Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej. A 
zase mi riekol: To sú pravdivé slová Božie.“  
 
Čítali sme, že manželka, cirkev sa prihotovila. To je radostné konštatovanie z Božej 
strany. Ako sa manželka pripravila? v 8 verši sme čitali: „ 8  A dalo sa jej, aby sa 
obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti 
svätých.“ Nevesta je pripravená. Je oblečená v čistom kmente, jej vlastnosťou je 
spravodlivosť, spravodlivé skutky. Bolo jej dovolené, smela sa obliecť, či dalo sa jej, 
aby sa obliekla, takto je prekladaný text 8. v, a chce nám povedať, že rúcho, ktoré si 
obliekla, si neušila sama. Dal jej ho Kristus. Jej rúcho je obrazom Kristovej 
spravodlivosti, jeho charakteru. „Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristu Ježišovi na to, 
aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil." (Efezanom 2,10) 
Ženích si prichádza pre svoju nevestu, cirkev. Sme pripravení? Prejavuje sa naša viera 
skutkami, ktoré oslavujú Boha? 
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Ženích a nevesta majú po svadbe svoje miesto pre spolužitie. Z Písma viete, kam  Boh 
vovedie svoju cirkev, keď si ju vezme. Do Nového Jeruzalema. Najdrahšie hotely 
sveta v Dubaji sú proti tomu chatky na záhrade! :-) Ale všimnime si jeho popis. 
Zj Jána 21: 
  2  A ja Ján som videl to sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupujúce od Boha z neba, 
prihotovené ako nevestu, ozdobenú jej mužovi.  ….  12  A mesto malo veľký vysoký 
múr a malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená, ktoré sú 
mená dvanástich pokolení synov Izraelových; …..  14  A múr mesta mal dvanásť 
základov a na nich dvanásť mien dvanástich apoštolov Baránkových.  
Keď sa pozrieme ľudskými očami na to, kto tvorí Kristovu nevestu, asi by sme vedeli 
dosadiť aj lepšie mená na brány a základy Nového Jeruzalema... vieme ako sa 
zachovali Jozefovi brata, ako učeníci v kritických chvíľach opustili svojho Majstra. 
Alebo sa pozrime, kto všetko tvorí rodokmeň Spasiteľa, kto všetko je v zozname 
hrdinov viery 11 kap. Židom.  
Veľa zármutku a sklamania spôsobila Božia cirkev svojmu Ženíchovi v dejinách. Bola 
to však Božia milosť a láska, ktorá z nevernej ženy vytvorila Božiu nevestu. Pozrime 
sa aj na svoj život. Máme sa čím chváliť pred Bohom? Zverejnili by Ste pred 
vsemírom detaily svojho života? Keď sa pozerám na svoj život, nechápem ako môžem 
byť spasený. Keď však s dôverou pozerám na Krista, nemôžem neveriť, že som 
spasený! To sú nám známe slová, dve vety, zo študijného materiálu Evanjelium pre 
dnešek. Keď Boh dokázal zmeniť a pripraviť pre večnosť učeníkov, alebo synov 
Izraela, viem, že má moc pripraviť aj mňa. 
 
Viete na svadbách býva hviezdou nevesta, ale na svadbe Baránkovej nebude 
stredobodom pozornosti Jeho nevesta odetá v nádhernom rúchu, ale Ženích 
s prebodnutými rukami - na Neho budeme hľadieť, Jeho budeme obdivovať, Jeho 
oslavovať, a po celú večnosť. Nevesta Kristova už tu na Zemi obdivuje Krista, nie 
seba… 
 
Viete čo je ešte zvláštne na tejto nebeskej svadbe? 
Každá svadba na tomto svete má svoj dátum. Nebeská svadba však dátum nemá. 
Zvláštnosť svadby Baránkovej je, že Nevesta nepozná termín začiatku svadby! Prečo? 
No jednak preto, že posledný časový prorocký údaj v Biblii spadá do roku 1844 
(Daniel 8,14 – prorockých 2300 rokov), a ten sa netýka Kristovho návratu. A hlavne 
preto nevesta Kristova nevie, kedy príde jej Pán, lebo by z toho nemala žiadny úžitok, 
skôr naopak. Takéto poznanie by brzdilo prípravu cirkvi na príchod Pána Ježiša 
v sláve. (EGW, RH 28.3.1892) 
 
Záver: 



 5 

Veľa rozprávok končí tak, že po mnohých problémoch milý získa svoju milú, prípadne 
je ešte na koci príbehu zmienka: „A žili šťastne až kým nepomreli“.  Avšak príbeh 
Biblie nekončí svadbou. Ján v popise udalostí pokračuje ďalej.  
1  Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani 
mora už niet.  2  A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový 
Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. 3  Od trónu som 
počul mohutný hlas: Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni 
budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. 4  Zotrie im z očí každú slzu a smrť 
už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa 
pominulo.  Zj 21,2-4 
Boh daruje svojej neveste večný život s Ním. Už žiadne slzy, smrť, zármutok, plač či 
bolesť. Chceš taký život prežívať aj Ty so Spasiteľom? 
Chceš sa dnes pripojiť k ostatným, ktorí tvoria Jeho nevestu a volať s Jánom: 
„ 20 Amen! Príď, Pane Ježiši! Zj 22? 
Priprav sa na stretnutie so svojim Bohom! Príde čoskoro!  
 
 
 
 


