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17. 10. 2021 – JSEM s tebou 

 

1. čtení (presbyter): Ex 3, 7-15 
 
Píseň (Svítá): S215 – Neskládejte v mocných naději 
 

Základ kázání: Zj 1, 9-11 
 

Kázání: Milí shromáždění, 
 

jak jsem říkal v dřívějších kázáních na Zj, nejde o klasickou 
apokalyptickou knihu. V té se totiž autor „schovává.“ Buď za mýtické 
a pradávné postavy, nebo za naprostou anonymitu. Aby mohl 
kritizovat ze situace bezpečí, zajištěnosti – aby se vyhnul možnému 
pronásledování, utrpení i protiargumentům. 

Autor knihy Zj to však nedělá. Také proto jsem připomínal, že 
jiná apokalyptická kniha v Bibli není. Pro starověké židovství a 
křesťanství bylo nepřijatelné, že by někdo kritizoval, nedejBože 
pomlouval, anonymně, skrytě, tajně – hlavně ne tváří v tvář tomu, 
s kým má nějaký problém. V tom je prorocký moment trvale 
nepostradatelný. 

Tak autor knihy Zj na rovinu říká, jako proroci: Jsem Honza. 
Jsem váš bratr. Jsem ve stejném průšvihu a hrozné situaci, jako vy. A 
tak všechno to, o čem vám budu psát, se týká i mě. Nestojím mimo 
vaši situaci – naopak ji dobře, osobně, existenciálně prožívám a 
znám. A tak to všechno, co budu zvěstovat, odhalovat, odkrývat, 
zjevovat vám, patří nějakým způsobem také mně. 

Což je nutné základní uvědomění každého, kdo plánuje 
zvěstovat Boží slovo. Ať už z kazatelny nebo „jen“ v nějaké úvaze: 
V první řadě mluví takový člověk o sobě a k sobě. Už výběrem textu, 
už výběrem argumentů, už cílem, který sleduje. A tak také obsahem a 
formou. Bohužel ještě donedávna mnozí i evangeličtí faráři o sobě 
hrdě hlásali: „To není pravda, já jsem jen čisté ‚potrubí,‘ médium 
Božího slova. Má osoba, osobnost, situace, pocity ani nic dalšího 
‚mého‘ nemají na obsah kázání žádný vliv.“ Důsledky této pýchy, 
arogance, hlouposti, nepravdy a hlavně pak protibibličnosti pak 
pociťujeme dodnes. 
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Tím víc, když zejm. novozákonní autoři tvrdí znovu a znovu 
opak: Nejen Jan píšící tuto apokalypsu. Také Pavel ve svých dopisech. 
Také evangelisté, nejnápadněji pak tzv. „Lukáš“ (srv. Lk 1, 1-4). 

Proto je tak nezbytné rozumět dobovému pozadí jednotlivým 
spisům, obracet se k původním textům atd. Protože tím vším byli 
ovlivněni uvědoměle i neuvědoměle ovlivněni bibličtí i jiní autoři i 
redaktoři. A vždy budou. 

Což je druhý důraz dnešního oddílu. Začínáme se vším všudy 
vstupovat do zjevení, apokalypsy, odkrývání – a autor to vše má 
napsat. Také proto, že různé knihy budou hrát důležitou a 
opakovanou roli v pozdějším vidění. 

Ale také proto, že ten již podepsaný Jan si podepisuje potenciální 
rozsudek. Protože své vidění zcela osobně a s podpisem píše. Tj. činí 
velmi snadno dohledatelným a doložitelným u soudu. U soudu, který 
křesťany často i bez výslechu mučil a zabíjel. Vždyť dodnes je hlavní 
pravidlo také partyzánů: Hlavně nezanechávat papírovou stopu. Tj. 
nezanechávat napsané poznámky, plány, seznamy ani další 
informace. 

Jan však dělá opět pravý opak. Tím jasně říká: Nejenom, že jsem 
ve stejné situaci jako vy. Nejenom, že jsem s vámi ve vaší situaci. Ještě 
se vydávám veřejně všanc. Kdokoli, nejen z vašich sedmi sborů, mě 
může nahlásit. Může vzít tuto knihu, tyto dopisy a zavděčit se tak 
římské státní moci. Možná tím dokonce zachránit své nejbližší 
výměnou za můj život. 

Což se nechtělo ani Mojžíšovi. Ačkoli ho k jeho misi povolával 
sám a přímo JSEM. Přesto se Mojžíš vzpíral. Přesto Mojžíš Bohu 
namítal znovu a znovu a znovu. Snažil se PánuBohu vysvětlit, že Bůh 
situaci úplně nerozumí, že Mojžíš není nijak vhodný a tak dále. 

A tak i Mojžíš slyšel, co ve Zj kopíruje Jan: Jsem, který jsem. Jsem 
s vámi. Jsem s tebou. Z jiných biblických míst můžeme doplnit: Neboj 
se, protože já jsem s tebou. (např. Iz 41, 10) 

To je velmi důležitá a velmi základní biblická zvěst: Hospodin 
není Bůh odtažitý ani vzdálený. Hospodin je Bůh blízký. Tak blízký, že 
„v tom“ je s námi. Ať už jde o nebezpečí Egypta, Asýrie, Babylónu 
nebo vlastního pohanství. Ať už jde o hřích a vinu osobní, „našeho“ 
společenství nebo celého lidstva. Bůh je v tom s námi. Jak to 
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jednoznačně prokázal v Ježíši Kristu. Na také jehož příklad navazuje 
odkrývající Jan. 

Jenže překvapivě mnohé tahle zvěst často naštve. Zejm. v situaci 
utrpení. „No a co, že Bůh trpěl taky?“ „K čemu mi to je?“ Na jednu 
stranu snad pochopitelné – trpící člověk se obvykle stává ještě 
mnohonásobně sebestřednější bytostí. 

Na druhou stranu tím člověk prozrazuje absurdnost a 
paradoxnost sebe sama. Protože právě argument: „A co ty o tom víš?“ 
Patří mezi základní zbraně odmítnutí a zdiskreditování těch, kteří se 
snaží poradit a pomoct. Tak např. lidé bez dětí nemají podle většiny 
rodičů vůbec právo mluvit do výchovy dětí. Tak lidé, kteří nezažili 
hrůzné utrpení, nemají co mluvit do situace hrůzně trpících lidí. Tak 
bílí nemají co radit černochům. Muži ženám. Rodiče pubertálním 
dětem. A tak dále. Protože: Tys to přece nezažil(-a)! 

Hospodinův věrný by samozřejmě měl velmi rychle překročit a 
opustit tuto obvykle absurdní otázku nebo poznámku. Také proto, že 
bývá ve většině případů zcela irelevantní, tj. k ničemu. A ještě více 
proto, že většina lidí na světě není Hospodinovými věrnými – tak 
opravdu často rozumí velmi mylně i své situaci. I Bohu. Ale i to Bůh 
zažil – tupost a pýchu lidského mylného „porozumění“ situaci. A 
přesto je i v tom i nadále s námi. Se mnou. S tebou. 

A ne jako nějaký pasivní pozorovatel, nýbrž jako Bůh jednající. 
Dvojnásob v situaci, do které píše Jan těm sedmi sborům: Totiž 
v situaci, s níž adresáti nemohou udělat takřka nic. Nemohou porazit 
římskou státní moc. Nemohou se před ní schovat. Nemohou často 
zachránit ani holý život svůj nebo své rodiny. Pokud se nezřeknou 
Krista. A tak věčného života, protože Boží milosti. 

Také to je důležitou zvěstí vidění v druhé části knihy. Také 
proto si s tou druhou částí zejm. moderní člověk obvykle neví rady. 
Protože trpíme iluzí, že přece na mém rozhodnutí strašně moc záleží 
– dokonce nejvíc ze všeho! Modernímu člověku je cizí objektivní 
realita, že opak je pravdou. Proto tolik deprese, úzkostí, zoufalství a 
cynismus již mezi současnými mladými lidmi. Mnohonásobně víc než 
kdykoli dřív. 

Protože co zmůže jejich rozhodnutí? Tak moc by chtěli změnit 
„svět“ k lepšímu – ale jak, když jsou naše rozhodnutí tak bezmocná? 
Dokonce i v demokracii! 
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Také proto Jan píše šesti sborečkům zapadlým, takřka 
neznámým, bez vlivu, bezmocným. A pouze jednomu velkému, ale 
stále rozhodně ne-mocnému (Efez) – a taky to schytá nejvíc ze všech 
a jako první. Proto právě tyto sborečky v závěru Zj 1 předsune Bůh 
jako symbolicky-zástupné za celou církev. Dokonce snad za celý svět. 
Ačkoli jsou v lidských očích bezcenné, zanedbatelné, bezmocné. 
Ačkoli to jediné, co mohou udělat je „jen“ zůstat věrní Hospodinu 
před vším ostatním. 

Protože ostatní lidská rozhodnutí neznamenají mnoho. 
DíkyBohu. Proto i ta nejzlejší a nejstrašnější lidská rozhodnutí 
odcházejí, pomíjejí. A právě člověk 20. a 21. se může ohlédnout za 
hrůzami nepředstavitelnými. A všechny pominuly. A pomíjí. 

Ale zároveň je něco trvalého. Existuje něco, co dokáže změnit 
svět. Člověka. Lidskou společnost: Boží slovo. Ježíšovo svědectví. 
Můžeme také přeložit: Slovo o Bohu. Svědectví o Ježíšovi. Které je 
nevyhnutelně angažované a vtažené do situace – nebo je nepravdivé, 
není o Ježíšovi, není Božím slovem. 

Také tím přesvědčilo Boží slovo i Mojžíše k misi, která neměla a 
nemá obdoby – zachránil v poslušnosti Bohu národ otroků a přivédl 
je do svobodného domova. Přesvědčilo také Ježíše z Nazareta. 
Proroky, apoštoly a mnohé další. Ačkoli touto přesvědčeností všichni 
opakovaně riskovali život. Mnozí dokonce svůj život za toto trvalé a 
věčné život položili. 

Ale i tak zvěstovali Hospodinovo: Neboj se, jsem v tom s tebou. 
Neboj se, Bůh je v tom s tebou. S námi. Jako kdysi s pronásledovanou 
církví. Jako kdysi se zotročenými Israelci. A pojď si přečíst, jak to 
s nimi, díky Bohu, dopadlo – a dokonce, jak to s námi dopadne! 

Amen. 
 

Píseň: 648 – Kristus je má síla i spasení 
 


