
Pavel Kostečka – Sladký jako med                                  přepis kázání z 24.2.2018 

 

Zj 10kap. 

1 Tu jsem viděl dalšího mocného anděla, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou byla duha, 

jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy;  

2 v ruce měl otevřenou knížečku. Pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu  

3 a vykřikl mocným hlasem, jako když zařve lev. Na jeho výkřik odpovědělo sedmero zahřmění.  

4 Jakmile doznělo to sedmero zahřmění, chtěl jsem to zapsat; ale uslyšel jsem hlas z nebe: "Zachovej v 

tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zahřmění, a nic nepiš!"  

5 Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi  

6 a přísahou při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všecko, co je v nich, potvrdil, 

že lhůta je u konce;  

7 ve dnech, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se Boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým 

služebníkům prorokům.  

8 Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil: "Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který 

stojí na moři i na zemi."  

9 Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi: "Vezmi ji a sněz; v žaludku 

ti zhořkne, ačkoli v tvých ústech bude sladká jako med."  

10 Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, 

zhořkla mi v žaludku.  

11 Tehdy jsem slyšel: "Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům."  

 

Ezech 2,8.-3,6. 

8 Ty, lidský synu, slyš, co já k tobě mluvím. Nebuď vzpurný jako ten vzpurný dům. Rozevři ústa a sněz, co 

ti dávám."  

9 Tu jsem viděl, že je ke mně vztažena ruka, a hle, v ní knižní svitek.  

10 Rozvinul jej přede mnou a byl popsán na vnitřní i vnější straně; byly na něm napsány žalozpěvy, lkání a 

bědování.  

1 Řekl mi: "Lidský synu, sněz, co máš před sebou, sněz tento svitek a jdi, mluv k izraelskému domu."  

2 Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst.  

3 Řekl mi: "Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem, který ti dávám." Snědl jsem 

jej a byl mi v ústech sladký jako med.  

4 Řekl mi: "Lidský synu, nyní jdi k izraelskému domu a mluv k nim mými slovy.  

5 Nejsi přece posílán k lidu temné mluvy a těžkého jazyka, nýbrž k domu izraelskému,  
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6 ne k mnohým národům temné mluvy a těžkého jazyka, jejichž řeči bys nerozuměl; kdybych tě poslal k 

nim, poslechli by tě.  

Zjevení 10.kapitola sehrává významnou úlohu v učení naší církve. Nacházíme se v 7 troubeních. Na zemi se 

dějí nepříjemné věci, které bychom ani nechtěli zažít. Předtím je 7 pečetí – kniha je zapečetěná, nikdo ji 

nesmí otevřít, pouze beránek, který láme pečetě. Ani toto bychom nechtěli zažít. U 5.pečeti mrtví křičí na 

Boha: „Jak dlouho ještě?“ V 7.kapitole je něco podobného – větry, zapečetění věrných. Mezi 6. a 7. pečetí je 

vsuvka – upokojuje věřící, nabádá k poslušnosti a trpělivosti. Dává nám klíč, jak se k událostem postavit – 

zachovat poslušnost, trpělivost a oddanost Bohu.  

Není dobré vědět, co nás čeká, neunesli bychom to. Ale něco málo nám Bible říct musí. 

Další vsuvka je mezi 6. a 7. polnicí. Tady není jen trpělivost, ale také výzva k činnosti. Nemáme se schovávat, 

ale musíme „prorokovat ZNOVU“. V židovském myšlení je hlavní myšlenka na začátku a na konci. Nejsou 

důležité diskuze o tom, kdo je anděl apod. Důležité je to, co drží v ruce. Nevíme přesně, co to bylo. Asi 

poselství. Není obvyklé jíst knihu, ani v Bibli ne. Co to znamená? Ježíš říká – jezte moje tělo a pijte mou krev. 

Není tím myšleno fyzické jezení, ale to, že se Ježíš má stát naší součástí, máme se ztotožnit s jeho poselstvím. 

Tímto je zřejmě myšleno něco podobného. 

Poselství je sladké jako med. Méně příjemné je, že sladkost se v břiše stane hořkostí. U Ezechiele to sice není 

řečeno přímo. Mluví se zde o sladkém poselství, které ale nebude přijato. Ve Zjevení se zase nepíše o tom, 

že by slovo evangelia nebylo přijato. Nápovědou je tady slovo ZNOVU. Běžte ZNOVU prorokovat a kázat.  

Proč něco opakujeme znovu? Protože to mělo velký úspěch. A nebo proto, že to napoprvé nevyšlo, nebylo 

přijato. Ani napodruhé ne. Je třeba mluvit znovu. 

Žid 1,1. - Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;  

Bůh posílal proroky několikrát, znovu a znovu, protože to nefungovalo. 

Zj 9,20. - A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; 

nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché 

a nemohou se pohybovat; 

Lidé se neodvrátili od model. 

Zj 16,9. - Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale 

neobrátili se, aby mu vzdali čest. 

Lidé nevzdali Bohu chválu. 

Žalm 19,10.11.  

Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé,  

nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve.  

Hospodinova rozhodnutí jsou správná, sladší než med. 

Př 16,24. 

Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem. 

I kritika může být pronesena laskavě, se zájmem o druhého. I kritiku lze předat jako med. 

To že věříme, že věci dobře myslíme, neznamená, že se nám bude dobře dařit. Návodem je – ZNOVU. Bůh 

zkouší věci znovu, dává nám znovu šanci. 

http://bible.patroni.cz/index.php?id=20574
http://bible.patroni.cz/index.php?id=20574
http://bible.patroni.cz/index.php?id=30028
http://bible.patroni.cz/index.php?id=30925
http://bible.patroni.cz/index.php?id=30925
http://bible.patroni.cz/index.php?id=30925
http://bible.patroni.cz/index.php?id=31029
http://bible.patroni.cz/index.php?id=31029
http://bible.patroni.cz/index.php?id=14188
http://bible.patroni.cz/index.php?id=14189
http://bible.patroni.cz/index.php?id=16930


V pohádce Jana Svěráka Tři veteráni vystupují tři skřítci, kteří dají třem vysloužilým vojákům dary – harfa, 

která dokázala přičarovat lidi, klobouk který přičaroval věci a měšec, který přičaroval peníze. Nakonec o své 

dary přišli, protože je nedokázali správně využít. Na konci pohádky skřítkové říkají: „Dali jsme vám dary, 

pročpak? Abychom vám udělali radost, abychom i my měli radost. A měli jsme z  vás radost? Neměli… Kolik 

lidí jste rozesmáli? Kolik dětí ? My skřítkové jsme trpěliví, zkusíme to s vámi znovu, dokud se nenaučíte s dary 

hospodařit.“ 

Ani Bůh nezkouší donekonečna, i Boží trpělivost má své meze. Nehřešme na Jeho trpělivost. Vnímejme každé 

Boží zavolání jako poslední. Nevíme, zda dostaneme ještě šanci. 

 


