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24. 10. 2021 – Absurdní a paradoxní 

 

1. čtení: 1Kor 14, 14-19 
 
Píseň (Svítá): S216 – Nevím, Pane, co ti dát  
  
Základ kázání: Zj 1, 12-20 
 

Kázání: Milí shromáždění, 
 

tak rovnýma nohama do podivných vidění knihy Zjevení! 
Tentokrát jen na chvilku – vzápětí budou následovat dopisy – ale na 
chvilku zcela zásadní. 

Zásadní, ačkoli dnešní vidění je vlastně absurdní od počátku do 
konce: Jan se obrací, aby viděl hlas.  Aby viděl hlas toho, kdo s ním mluví. 
Ale hlas přece nejde vidět! 

A když se obrátil, aby viděl hlas toho, kdo s ním mluví, uviděl: 
Svícny! 

Jak to, že si nevšiml nejprve té zářící podivné postavy, která je 
centrem toho vidění? Absurdní… 

Ta zářící postava je pak celá bílá a v bílém – podivné oblečení. A 
oči jako plameny ohně. Takže rudé nebo červeno-zlaté? Nohy má 
podobné kovu – takže nemůže chodit, může se jenom komicky 
posouvat? Podivné, absurdní, možná trochu strašidelné. 

A nakonec: V ruce drží sedm hvězd – asi tedy hvězdiček, aby se 
vůbec do ruky vešly – a z pusy mu vystupuje dlouhý (ř. romfaia, nikoli 
machaira) dvousečný meč? Absurdní, trochu komické, trochu 
strašidelné. Zejména na první přečtení. Obzvlášť v původní řečtině. 

Což je zcela úmyslné. Jak od Boha Janovi, tak od Jana k jeho 
adresátům. Toto první vidění má působit absurdně, a možná lehce 
komicky. Jako příprava na vidění další. Ale hlavně: Aby mu nezasvěcený 
nemohl porozumět. Aby nezasvěcený byl odrazen od dalšího čtení. Aby 
byl ztracen ve změti symbolů, šifer, odkazů na židovská svatá Písma. Ale 
zároveň aby nezasvěcený, nepoučený nabyl dojmu, že si dovede 
popsaný obrázek představit. A tak odešel se zcela mylným, ale zcela 
přesvědčeným, názorem, že křesťánci jsou parta blábolících a 
podivných, ale neškodných, blázínků. 



2 

Odvaha autora, který se pod celou tuto knihu podepsal, a tak jde 
osobně s „kůží na trh,“ proti nejen říši Římské, ale také Zla, je tak 
doplňována opatrností, chytrostí a hlavně opatrováním již ze strany 
Boží. Kdokoli totiž může autora snadno dohledat, ukázat na něj prstem, 
a tak ho nechat popravit římskou státní mocí. Ale i takový bude muset 
knihu nejprve správně dekódovat, rozšifrovat. Jinak totiž nejsou výpady 
vůči zejm. římské státní moci, včetně císaře, vůbec nápadné. Ani 
přednost někoho jiného před císařem – o čemž je dnešní oddíl. 

Tak se ponořme do šifer, symbolů, odkazů tohoto krátkého vidění. 
Nejprve: Jsme ve vidění, ale důraz je nejprve na hlasu. Nikoli na to, 

co vidí oko, nýbrž, co slyší ucho (srv. starozákonní proroky). Řečeno 
jinou šifrou: Kdo má uši k slyšení, slyš! Víra je přece ze slyšení, nikoli 
z vidění. A v celé Bibli je nejdůležitější, co říká Bůh. Teď, stejně jako od 
prvních veršů. 

Také proto Jan nejprve vidí ony svícny. Bůh nehovoří v první řadě 
o sobě. Ani k sobě. Nestrhává pozornost na sebe. Tak i Jan vidí nejprve 
svícny, ne oči-oslepující-postavu mezi nimi. Vidí svícny, které 
symbolizují těch sedm sborečků, církviček (obojí ř. ekklésia), kterým 
píše. Tj. nejprve vidí to, co je v lidském pohledu a racionalitě spíše 
zanedbatelné, nepodstatné, pronásledované, nechtěné, neoblíbené. 
Ačkoli se vzápětí ukazuje, že právě to je v Boží, dokonce v Kristově, 
pevné ruce. 

Teprve pak přichází na řadu postava, která přece měla Jana 
trknout jako první, když tak září. Ale zklamávání a převracení lidských 
očekávání jsou běžným rysem Božího jednání. Velmi zřetelně také 
v Kristu. Na něhož tu Jan hledí. Tak samozřejmě, že symbolických, 
malinkatých, pronásledovaných a zapadlých sborečků si všiml dříve, než 
Krista samého. Ačkoli ten zářil jako slunce v plné síle. Nebo jde o symbol 
lidské slepoty a egocentrismu? Že si dříve všímáme lidského než 
božského? 

Ať tak či onak, zašifrovaný Kristus v klidu počkal. Až si ho Jan 
vůbec všimne. Až si ho pořádně prohlédne. Až rozšifruje a pochopí. A 
než padne na zem. Žádné strhávání pozornosti, žádný spěch. Ať člověk 
sám pochopí, s kým má to čest… 

Janův takřka mrtvý stav, který je odpovědí na Janovo pravdivé 
pochopení situace, je také odrazem bělosti zašifrovaného Ježíše Krista. 
Bílá je symbolem čistoty. Ale také smrti. A paradoxně také nového 
života. Úzce souvisí s utrpením mučedníků a bude se objevovat 
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opakovaně v dalších viděních. Tak i zde: Kristus je celý bílý a v bílé, 
protože zemřel mučednickou smrtí pro věrnost Bohu. A protože byl 
vzkříšen do života na věky věků. 

Zlatý pás na prsou odkazuje ke kněžském, dokonce 
velekněžskému, rouchu starověkého židovství. Stejně jako „říza až na 
zem.“ (Ex 28, 4-6+15-35) Kristus jako velekněz je dobře znám z dopisu 
Židům, a snad jím mohl Jan nejnápadněji rozpoznat, že před ním stojí 
Kristus. Proto je v jeho popisu na prvním místě oblečení. Ježíš je přece 
v první řadě Velekněz Boží! Bez toho by Ježíšovo mučednictví – v popisu 
následující až po symbolech velekněžství – nebylo ničím až tak 
zvláštním. 

Ježíš je Syn Boží, a proto je pravý a věčný Velekněz a Přímluvce a 
Obětník a Oběť. To jsou mnohem důležitější a přednější rozměry, než že 
zemřel mučednickou smrtí! 

Kristovy nohy jsou v popisu nejpodivnější. Řecké slovo 
chalkolibanon, přeložené jako „podobné kovu,“ se vyskytuje už jen v Zj 
2, 18. Jde o spojení slov „chalkos“ = bronz, mosaz a „libanon“ = kadidlo 
nebo Libanon. Tedy o spojení slov popisující tvrdý kov a zároveň jemné 
kadidlo. Opět paradoxní, až snad absurdní! 

Ale zároveň nebeské, svaté, božské. I to má symbolizovat, na čem 
Kristus stojí a z čeho vyrůstá. Jakoby z nějakého nebeský kovu, který je 
pevný jako bronz a zároveň měkký, jemný jako kadidlo. Nepochopitelné 
spojení takřka protikladů – také Boha a člověka – v Kristu. To je základ 
Ježíše! 

Také v tom máme zaslechnout narážku na sochu z Daniele 2, 31nn. 
Tam je úžasná, také zářící, zlato-stříbrná socha. Ale nohy měla z železa a 
hlíny. Tj. také z tvrdého a měkkého. Proto se tak snadno zhroutila. 
Stejně jako se mnozí domnívali, že se snadno rozpadne hnutí Ježíšovo. 
Vždyť se už Ježíše zbavili tak snadno! 

Ale zatímco železo-hliněné nohy by tavení výhně (srv. Da 3, 1-23) 
nevydržely, bronzovo-kadidlové Kristovy vydržely. Ačkoli oba materiály 
jsou ještě výrazně měkčí než železo a hlína. Na čem stojí Ježíš, z čeho 
vyrůstá Kristus, je pro člověka paradoxní, takřka nepochopitelné, 
snadno absurdní. A přesto (nebo proto?) tak pevné a nosné, že pronáší i 
skrze smrt a podsvětí až k životu na věky věků. 

Hlas jako hukot příboje nás upomíná na hlas jako polnici, na 
Hospodinovu odpověď Jobovi ze smrště. A zároveň stojí v paradoxním 
napětí s tichým, jemným hlasem, v němž se ukázal Hospodin Elijášovi 
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(1Kr 19). Poté, co Hospodin nebyl v burácení ohně, zemětřesení ani 
větru. Opět paradoxní, pro člověka nesladitelné! 

Stejnou absurdnost a paradox nakonec slyšíme v závěru popisu: 
Ten překvapivě detailní popis totiž končí: Zářil jako slunce v plné síle. 
Do takového slunce se člověk nemůže ani podívat – a když už, tak v něm 
rozhodně neuvidí nic než záři. Jak to, že Jan tedy vůbec něco viděl 
v prostoru, který byl takto mohutně ozářen?! 

Takových paradoxů a absurdit-podle-lidského-chápání bude 
v knize Zj ještě mnoho: Nad draky a obludami a jejich armádami zvítězí 
beránek (Zj 5+17, 14). Poté, co Hospodinu-věrní, dokonce svatí, stejnou 
bitvu i válku prohrají (Zj 13, 7) atd. 

Tak absurdně a paradoxně končí i dnešní oddíl, ohnivé oči a meč 
z úst odložme na příště: Mrtvý je naživu. Kristus i Jan, který „padl jako 
mrtvý.“ Obyčejný, zanedbatelný člověk slyší od Věčného a Vzkříšeného: 
„Neboj se, já jsem (s tebou, s vámi) – první i poslední. Já vládnu nad 
smrtí a podsvětím (ř. hádés; hrob v žádném případě ne) tak mocně, že si 
můžu přijít a odejít kdy a jak chci – protože od nich mám klíče. 

A tak o tom všem napiš, Jene. O absurditě a paradoxech a 
symbolech a šifrách. O smrti a životě. O mé vládě a nadřazenosti i nad 
smrtí a podsvětím. Piš o přítomnosti i budoucnosti, která již vždy raší 
právě v přítomnosti – vzpomeň na starozákonní proroky! Jako jsem to 
dělal já, když jsem chodil po zemi. 

A napiš to hlavně do zapadlých, zanedbatelných, problémových, na 
okraji stojícím shromážděním (ř. ekklésia) mých věrných. Napiš jim, že 
právě je držím pevně ve své ruce. Jejich svíce hoří přede mnou v mém 
království. V mé těsné blízkosti. 

Napiš jim, že právě oni, ti malí a v lidských očích zanedbatelní, jsou 
rozhodujícím momentem a skutečností lidského světa (Zj 4, 1-5 + 5, 6). 
Ne ti mocní, (sebe-) důležití a vládnoucí. Jakkoli i to je zase snadno 
absurdní a paradoxní.“ 

Amen. 

 

Píseň: 632– Neskládejte v mocných naději 
 


