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19. 9. 2021 – Prorocké rozkrývání 

 

1. čtení: Mt 28, 18-20 
 
Píseň (Svítá): S17 – Bojujte, bojujte dál 
  
Základ kázání: Zj 1, 1-3 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

jaké překvapení jsme to dnes slyšeli, ve srovnání s předchozím 
týdnem! Před týdnem zjevení, odhalení, odkrytí, apokalypsa a teď – 
proroctví! Tak budeme číst odkrývání, odhalování, nebo uslyšíme 
prorockou řeč? 

To jsou totiž zásadně odlišné skutečnosti! Ačkoli právě Zjevení 
Janovo tyto zásadní rozdíly porušuje. Proto je to jediná kniha 
apokalyptického žánru v celé Bibli – žádná jiná, a že jich bylo, se do 
kánonu, míry, nedostala! 

Také proto, že: Proroctví je prezentováno konkrétní osobou. 
Tedy někým, koho lze za vyslovené prorocké slovo pravdy 
pronásledovat, mučit, týrat, nadávat mu, zavřít ho do vězení, zabít, 
umlčet. Jak to bylo s takřka všemi biblickými proroky. 

Naopak apokalyptický žánr je, s výjimkou biblické knihy 
Zjevení, anonymní spisek! Jeho autora tedy nejde vypátrat. Autora, 
který kritizuje, ale skrytě, schovaně – neřekne svou kritiku nahlas do 
očí tomu, koho kritizuje. Částečně pochopitelně – snad bez výjimky 
jde o člena skupinky, kterou tvrdě a krutě pronásleduje stát. Vůči 
kterému je tedy bezmocný. 

Pochopitelné je to jen částečně, protože proroci byli v úplně 

stejné situaci. Stejně jako Ježíš a apoštolové. A přesto osobně, veřejně 
hlásali Boží slovo. Zásadní rozdíl je tedy v tom, že pisatelé apokalyps 
se ke své zvěsti osobně neměli. Nechtěli být dohledatelní, 
popotahovatelní a hlavně nechtěli riskovat protiargumenty. 

Tak nám možná do sebe zapadlo další překvapení: Autor spisu, 
nějaký Jan, ve své době kritizoval krutou, příšernou a špatnou vládu 
Římské říše, která právě křesťany, mezi které tento Jan patří, 
vraždila a popravovala i jen na základě pouhého udání. A nedělal to 
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anonymně. Dělal to po příkladu proroků a apoštolů – osobně, ne-
anonymně, „do očí.“ A hlavně dle příkladu Ježíše Krista – kolem 
kterého se dnešní verše napořád točí. 

Což je další překvapení! Apokalypsa má přece barvitě vykreslit, 
jak hrozný je svět a jeho budoucnost! Jak strašný bude konec světa! 
Jaké hrůzy se dějí! Apokalypsa má přece strašit a děsit! 

Ale Janova apokalypsa ne. I proto je v biblickém kánonu. Stejně 
jako bude končit nebeským Jeruzalémem sestupujícím do světa, 
stejně jako bude Beránek znovu a znovu vítězit nad šelmami a draky 
a dalšími obludami, stejně jako samotný závěr celé knihy je „milost 
Pána Ježíše Krista se všemi,“ (!) (Zj 22, 21), tak i úvod: V téhle knize 
půjde o Ježíše Krista! Půjde o Boha, který se zřekl své věčnosti a 
království a narodil se právě do hrůz tohoto světa – pro nás, pro nás 
všechny! 

Což je prorocká zvěst! Nikoli zvěst apokalyptického žánru! 
Prorocká zvěst již vždy zve k odpovědi, nutí k nějaké reakci, volá ke 
změně dané situace. Skrze analýzu současnosti odkrývá 
nevyhnutelnou budoucnost – proto nejde o nějaká „jasnovidectví.“ 
Zvěst apokalyps, odhalení, dává jaksi nahlédnout za „oponu“ 
současného dění – skrze „nahlížení“ za „oponu“ budoucnosti. A tak 
proroctví umožňuje pochopit, co smysl má a co ne. Co je důležité a 
má cenu a co ne. Zve ke změně. Apokalypsy naopak hovoří právě 
v situacích, v nichž adresáti nemohou dělat nic nebo takřka nic. A 
snaží se je uchlácholit nebo vystrašit nějakou vizí budoucnosti. Ta 
však, bez pochopení a vzetí vážně dané přítomnosti, nemůže být než 
právě jen snem. Nebo noční můrou. 

Tak i poslední biblická kniha bude rozkročena mezi oběma 
žánry – dnes to explicitně o sobě říká: Co zmůže hrstka křesťánků 
proti mašinérii např. Římské říše? Co mohou dělat? Jak mohou 
změnit svou situaci? Vždyť ani své životy nemohou ochránit! A 
k čemu je v takové situaci víra, Bůh, pravda, smysl, hodnota? 

Ale zároveň právě v těch prvních dopisech – k nimž se pomalu 
prokousáváme: Co poradit lidem v takové situaci? Co říct, odpovědět, 
poradit lidem, kteří svou situaci změnit nemohou, nebo jen velmi 
málo? Jejichž situaci nemůžeme mnoho změnit ani my? Co odhalit 
jako nosné, dobré, smysluplné, hodnotné, když jsme veřejně 
vražděni, pronásledováni, utlačováni státním aparátem? 
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Tak překvapuje i poslední překvapení: A v takové situaci se 
autor celého spisku sám identifikuje. Prozradí, kdo je. Neschovává se 
za snadnou anonymitu, ačkoli by mohl. A všechny ostatní, 
nekanonické, apokalypsy to dělají. Řekne: Já jsem Jan, jeden z vás, ve 
stejné situaci jako vy. Neradím vám ze situace bezpečí, pohody. 
Povýšeně ani blahosklonně se neskláním k vám chudáčkům z bezpečí 
a pohodičky zabezpečené situace. Píšu vám ze stejné situace: Jako 
pronásledovaný vyhnanec, kterému jde o život pro víru a lásku 
k věrnému a milujícímu Bohu – zejména v Ježíši Kristu (srv. v. 9). 

To je opět způsob prorocký! Protože zvěstovatel riskuje až i 
svůj život pro dobro, povzbuzení, uklidnění ostatních! No ale to 
křesťané dobře znají, to je způsob také kristovský. Tedy: To je příklad 
Boží! Proto je právě Kristus již od počátku Zjevení připomínán. Proto 
je právě Ježíš Kristus základním vykladačským klíčem celé knihy 
Zjevení. 

Ne strašení, ne vyhrožování – jakkoli popis dané situace 
nemůže nebýt strašlivým a hrozným. Jinak by totiž tuto situaci Jan 
nebral vážně. Zlehčoval by situaci strašlivého a zbytečného zla a 
utrpení. A tak by zvěstoval stejně „odlehčenou,“ a tak nepravdivou, 
nenosnou, nesmyslnou naději – jako ostatní apokalypsy. 

Proto žádné „všechno nakonec dobře dopadne.“ Jakkoli právě to 
i křesťané chtějí slyšet. Zjevení Janovo na rovinu řekne: Spousta věcí 
dopadla a dopadne špatně! Mnozí budou kvůli lidskému zlu, 
neschopnosti, hříchu a aroganci umírat a strašlivě trpět zcela 
zbytečně! A dokonce se ve Zj 13 dočteme, že ty šelmy a draci budou 
vést válku proti (Božím) svatým. A že tuto válku vyhrají. Zvítězí nad 
Božími svatými! 

Jan nakonec nemůže tvrdit nic jiného. Taková byla očividně 
tehdejší realita. Minimálně stovky křesťanů byly upalovány, 
křižovány hlavou dolů, předhazovány bez zbraní přesile hladovým 
šelem (!) v cirku – nebo rovnou proti gladiátorům. Taková byla 
pravda Janovy současnosti. A možná že pravda současnosti není 
obsahově zásadně odlišná. Nebo vítězí křesťanské principy v lidských 
společnostech? Nebo lidé umírali a umírají zbytečně – takřka 
výhradně kvůli zlu, neschopnosti, lhostejnosti, sebestřednosti a 
aroganci (= hřích) jiných? 
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Také proto končí dnešní oddíl blahoslavenstvím. Možná opět 
překvapivě, rozhodně na první pohled absurdně – stejně jako znějí 
blahoslavenství Ježíšova. Např.: Blahoslavení plačící! Blaze těm, kteří 
jsou pronásledováni! (Mt 5, 1-12) 

Ve Zjevení jsou navíc blahoslaveni ti, kdo tuto knihu předčítají. 
Tedy opět: Pro jiné! Tj. ne ti, kteří si ji čtou pro sebe. Proto, aby 
odhalili nějaké skryté, magické tajemství. Nýbrž: Blaze těm, kdo tuto 
knihu čtou ostatním pro jejich dobro. Ačkoli už její sepsání znamenalo 
riskovat život. Dvojnásob blaze proto, že lidé, kteří uměli číst, byli 
velmi vzácní. A ti mají takhle riskovat svůj „vzácný“ život? 

Ano. Protože bez tohoto prvního kroku nemůže dojít na ten 
hromadný následek: Blaze těm, kdo tato slova slyší a zachovávají je. 
Tj. nejen slyší, ale také jim rozumí. A nejsou jen posluchači, nýbrž 
podle slyšeného slova také jednají (Jk 1, 22). 

Což nás kruhem vrací k proročnosti celé knihy. Posluchači 
nemohou po jejím slyšení změnit politické zřízení a veřejnou situaci 
jako mávnutím kouzelného proutku. To nemohli ani ti, kteří slyšeli 
starozákonní proroky, Ježíše nebo apoštoly – i kdyby si je „pustili 
k srdci“ právě přední politikové (srv. Piláta!). Ale i z jejich strany by 
šlo o proces dlouhý a nesnadný. Jak ho dosvědčuje např. císař 
Konstantin na počátku 4. st. po Kr. 

Ale vždy znovu to možné je. Zjevení Janovo, na rozdíl od 
ostatních zjevení, zvěstuje prorockou zvěst, ne falešné, infantilní 
jasnovidectví: Situace může být jiná. Něco změnit lze. I kdyby jen 
sebe. Jen svou víru. Svou nejhlavnější prioritu a garanta života. I 
kdyby jen vytrvat ve věrnosti a lásce – a další nechat právě na tom 
Bohu, kterému důvěřujeme. 

Protože budoucnost už je rozhodnuta. Ta nejposlednější. Zlo 
prohraje. A přestane být. Dobro absolutně vyhraje. A nebude než 
dobro. Tak je možné ze Zla nebát. Smrti se nebát. Nebát se věrnosti a 
vytrvalosti v lásce ke Kristu. A k bližním. 

Tak je možné právě toto zvěstovat i uprostřed nejhorších 
možných lidských situací. Jednotlivců i skupin. Protože mnohé může, 
díky Božímu vítězství, dopadnout dobře! 

Amen. 

 

Píseň: 695 – Z přetěžkého kříže, který nesl Pán 


