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31. 10. 2021 – Pěkně zostra 

 

1. čtení: 1Tes 4, 1-9 
 
Píseň (Svítá): S125 – Jen ty, Pane můj 
  
Základ kázání: Zj 2, 1-7 
 

Kázání: Milí shromáždění, 
 

dnešní oddíl uslyšíme znovu příští týden. Dnes totiž nestihneme 
probrat dopis do Efezu s alespoň některými jeho detaily, a zároveň 
obecně důrazy opakující se v dopisech Zjevení Janova. 

Tak nejprve v návaznosti na předchozí kázání, v němž jsem 
odložil dva detaily Syna člověka prvního Janova vidění: Oči jako 
plameny ohně. A z úst mu vychází ostrý, dvousečný meč. 

Obojí jsem odložil nejen pro nedostatek prostoru v jednom 
kázání, ale také pro snad nápadnější význam obojího právě 
v souvislosti s konkrétním dopisem konkrétnímu shromáždění (ř. 
ekklésia). 

Tak je snad dnes nápadnější, co v první řadě znamenají oba 
symboly Janova poetického vidění: Oči jako plameny ohně. Tj. oči, 
které vidí vše. Jejich pohled propaluje lži, polopravdy, PR, marketing i 
pracně-vytvářený-dojem o vlastní osobě kohokoli z lidí. Vidí i 
v nejtemnější temnotě. A také jsou to oči, jejichž pohled je nesnadné 
snést, dokud si právě na jejich pohled nezvykneme – stejně jako 
dokud si nezvykneme na světlo rozpálených výhní. 

Tak všechny dopisy ve Zjevení obsahují povzbuzení, potěšení, 
pochvalu. Ale také velmi drsnou kritiku. Protože uslyší na svou 
adresu pohled Boží, protože Kristův, a tak nevyhnutelně prorocký. A 
tak pohled, který nemůže ponechat stranou všechno to, co se nedaří. 
Nebo co dané sbory dělají špatně. Jakkoli dodnes je to stejně pálivé a 
ožehavé téma, jako pohled z ohnivých, plamenných očí. 

Proto také Synu Člověka vychází z úst ostrý, dlouhý, dvousečný 
válečný meč. To je symbol známý – Žd 4, 12-13. Dopis Židům tak 
hraje opakovanou roli v celém tom předchozím vidění! Syn Člověka 
samozřejmě z úst vypouští Boží slovo. A to je „mocné, živé“ – potud 
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fajn a krásné. Ale také „je ostřejší než jakýkoli dvousečný meč, 
proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje i 
myšlenky a srdce.“ To už je část nelíbivá, často nechtěná. I křesťané 
se všemožně i aktivně brání tomuto rozměru Božího slova. Jako už 
starověcí Israelci. 

Což byla a je veliká škoda. Protože právě mocnost a živost, 
obživující moc Božího slova vyplývá z jeho ostrosti. Tj. že není 
rozmazané, napořád nejasné. Ale také že situace a věci i lidi a skupiny 
řeší „pěkně zostra.“ Až do morku kostí. Až do nejhlubších míst duše a 
srdce. 

Jak o tom četlo také těch sedm sborů, kterým píše Jan: Slova 
drsná a ostrá. Ale právě proto také nabízející obživení, oživení, život, 
spásu. Prostě není možné se navzájem plácat po zádech, jak je nám 
v těch sborech dobře, jak je fajn, že nám tu nikdo do ničeho moc 
nemluví – a divit se, že se sbory vyprazdňují. Že jiní než „ti naši“ a „ti, 
se kterými se bavíme,“ v nich nebývají. 

Není náhodou, že hned první sbor slyší kritiku právě své lásky. 
Právě své agapé. Kritiku navíc mnohem drsnější, než prozrazuje 
ekumenický překlad – zřejmě se moderním českým překladatelům 
nelíbila drsnost biblické kritiky. Možná také proto, že kritika lásky 
agapé je kritikou toho nejzákladnějšího, z čeho vyrůstá Kristova 
ekklésia. Jde o to nejzákladnější, co ji odlišuje od ostatních skupin, 
shromáždění, kroužků, týmů. A to hlavní, co má být zřejmé těm, kteří 
do Kristovy Církve zavítají – kdo by nechtěl bývat pravidelně 
v časoprostoru Boží i lidské lásky? 

Proto je zatím i mým plánem věnovat se knize Zj jen po poslední 
z těchto dopisů. Protože jsou velmi aktuální. Dokonce trvale aktuální, 
jak může být nápadné už z tohoto prvního. Také proto, že jsou pěkně 
ostré – právě v době krize, utrpení, pronásledování, umírání! Žádné 
prázdné plácání po zádech, žádné prázdné, vágní, nesmyslné fráze 
(„ono to dobře dopadne; nedejme se“). Žádná nepodložená naděje! 

Naopak konkrétní, a proto ostrá, slova. Protože jejich cíl je 
obživení, oživení, nový život jednotlivých křesťanů i našich ekklésií 
(tj. sborů, církví, shromáždění). Bůh ani proroci ale nekritizují jen 
tak, aby si rýpli. Aby byli hnusní. Aby někomu ubližovali. Aby měli 
pocit nadřazenosti. Bůh kritizuje, aby to skomírající a umírající a 
nalomené nebylo dolomeno. Aby nedošlo k finálnímu rozpadu, konci, 
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smrti. Stejně tak i všichni lidé, kteří kritizují právě z lásky a v lásce. 
Vždyť láska je úsilím o nejvyšší možné dobré bližních! Není úsilím o 
vlastní blaženost, spokojenost, dobrý pocit, zapadnutí do nějaké 
party, vytvoření „své“ party „těch svých.“ Jakkoli to vše nevyhnutelně 
přichází všude tam, kde se lidé podřizují vládě Kristově – ale právě 
podřízeně Kristu! 

Tak snad nepřekvapí, že v každém dopise je tím hlavním, že 
Kristus ty své sbory, ty své hvězdy a svícny, zná. V řečtině navíc ne 
slovesem ginóskó, které bylo tehdy velmi ošemetné, ale slovesem 
oida. Čeština je také umí rozlišit – oida je spíše „znát, rozumět, 
chápat.“ Ginóskó je spíše „vědět.“ 

Tak každému tomu sboru má Jan napsat, že Kristus jim rozumí. 
Nemá psát o banální vědomosti jejich existence. Ale že je chápe. Že je 
zná. Aby ne, když má tak ohnivý a pronikavý pohled! Ale zároveň je 
to připomenutí, že Kristova kritika nikdy nebyla odněkud z dálky. 
Z dálky nebo výšiny, v níž se ho situace jeho světa, jeho sborečků, 
jeho shromáždění netýká. Naopak: Bere ji vážně. Zná ji. Rozumí ji. Na 
což je snadné zapomenout, když v Ježíši na světě Bůh chodil sotva 
třicet let. Ačkoli už to je jednoznačným: Já moc dobře vím, jak složité 
a náročné je, sloužit Bohu v lidském světě. Také proto i Jan odvážně a 
s podpisem píše z pozice člověka ve stejně, nebo alespoň velmi 
podobné, situaci. Stejně jako proroci. Jako apoštolové. Jako adresáti-
laici, kteří riskovali pro Krista život každý den. 

Ale zároveň je v připomenutí Kristova lidského života 
jednoznačné: Ale také jsem dokázal, že je možné Boží vůli naplnit se 
vším všudy. Bez uhnutí. Bez kompromisů. Bez zrady a odpadnutí. Bez 
zaprodání a míchání s tím, co je s Boží vůli neslučitelné. Ježíš dokázal, 
že je možné žít lidský život bez hříchu. Tj. bez vzpoury proti Boží vůli. 
V plné harmonii s Bohem. Což je opět ona ostrost toho, co vychází 
z Kristových úst – ostrost Božího slova: Ježíš z Nazareta dokázal, že je 
možné prožít život v plné poslušnosti Hospodinu. Stejně jako, už 
v trochu jiném významu, dokázal, jak úzce tato plná poslušnost 
souvisí s věčným životem. A obrovským množstvím dobra – zejména 
pro (všechny) ostatní. 

Také proto má Jan každému sboru napsat nejenom, že je Kristus 
zná a rozumí jim. Ale že mají stále ještě čas, a tak naději, dosáhnout… 
Božího cíle. Který bude různých formulací pro různé sbory. Ale 
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vždycky bude ten Bohem-plánovaný cíl formulován děním ze 
samotného konce knihy Zjevení. Ať už jde o strom života v Božím ráji, 
nebo vítězný věnec, nebo bílý kamínek atd. 

Tj. ty sborečky, které po prvních třech kapitolách jakoby zmizí 
z perspektivy až kosmického zápasu mezi dobrem a zlem, slyší ještě 
před tím zápasem zaslíbení dobrého konce. Jakoby Kristus počítal 
s tím, že ty sborečky přežijí ty hrůzy andělů, polnic, nádob, knih, 
šelem, draků a dalších. Ba dokonce jim to slibuje – každému zvlášť. 

Pokud si nechají líbit obživení ostrým Kristovým slovem. Pokud 
se odkloní ze současné trasy. Pokud přehodí výhybky. Pokud 
nasednou na jiné koleje. Totiž na koleje a trasu Boží vůle. Na cestu, 
kterou Kristus již prošlapal. Také proto je hned první kritikou, a 
právě jediného významného sboru mezi adresáty, kritika jeho lásky. 
Jeho agapé. Jak by bez ní mohl ten sbor mít naději? Jak by bez agapé 
mohl mířit k Božímu cíli – i kdyby ještě mnohem více nenáviděl 
skutky tamtěch nebo oněch? I kdyby ještě více odmítal falešné takové 
nebo makové? 

Tak až se těm dopisům, a tak sborům, budeme postupně 
věnovat, nezapomeňme, že už v tomhle úvodu se „svými“ 
shromážděními Kristus počítá i po skonání věků. I po konci světa. 
Dokonce jim to oznamuje už dloooouho před tím, než nastoupí finální 
akt dějin světa. Ba dokonce tam nějakým způsobem již jsou – jako 
svícny v Kristově blízkosti. Jako hvězdy v jeho pravici. 

Pokud se budou řídit Božím slovem. Pokud si nechají líbit nejen 
pochvalu, povzbuzení, zaslíbení – ale také ostrou, drsnou, plamennou 
kritiku. Kritiku mířící k nejzákladnějším kořenům křesťanství, víry 
v Boha, duší a morků kostí. 

Pokud skrze tuto ostrost přijmou oživující moc Božího slova. A 
tak se navrátí k tomu, co jediné dává život – časný i věčný. Pokud si 
nechají líbit ostrost, kterou možná současné evropské křesťanství 
potřebuje víc než církev Janovy doby. Ačkoli v nesrovnatelně 
pohodlnější situaci. Amen. 

 

Píseň: 673 – Dej odvahu včas slyšet 


