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16. 1. 2022 – Bezvýznamné skutky 

 

1. čtení: Ž 2 
 
Píseň: NEZ641 (S216) – Nevím, Pane, co ti dát 
  
Základ kázání: Zj 2, 18-29 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

předchozí dopis hovořil o křesťanovi, který byl Kristu věrný až 
na smrt – Antipasovi. Ačkoli i ve svém sboru ve Smyrně byl obklopen 
také zastánci falešného, nepravdivého, nekřesťanského, nebiblického 
učení. Symbolicky zastánci učení Balámova/Bileámova. 

Tak dnešní dopis do Thyatir v mnohém navazuje: V centru je, co 
někdo dělá, něčí skutky. A co někdo v Thyatirech naopak nedělá. Na 
pozadí toho, že i v tomto sboru byli zastánci pomýleného, bludného, 
nepravdivého, nekřesťanského učení. Tentokrát jim je věnován 
symbol příšerné Jezábel. Šlo o protivnici Elijáše, která dala 
pronásledovat a zabít všechny tehdejší Hospodinovy proroky. Až 
Elijáš zůstal úplně sám. A po setkání s Hospodinem v tichém, temném 
hlasu se Elijáš Jezábel i Achabovi znovu postavil na odpor (1Kr 16-
22). 

Tak i křesťané v Thyatirech jsou nejprve chváleni – že pracují. 
Že činí mnohé. Dokonce že dělají čím dál víc. Aby snad nedošlo 
k nedorozumění, jde zřetelně o skutky lásky, víry, služby. Tak je snad 
hned nápadná aktuálnost i tohoto dopisu: V Kristově církvi, 
v Kristově sboru jde o to, kolik se toho udělá. Tj. kdo a jak pracuje na 
Kristových skutcích (řecké ergon znamená také „práce,“ nejen 
„skutek!“). Kdo činí skutky lásky a víry, služby. Navíc vytrvale. I pro 
současnou reformu ČCE není problémem hlavně financování – nýbrž 
„kdo to udělá?“ Kdo je ochoten na sboru pracovat? Kolik lidí se 
namáhá na Boží vinici? Kdo je k tomu vůbec ochoten? A finálně: Kdo 
tak bude činit v lásce a vytrvale? 

Kontrastem tomu byli v Thyatirech křesťané užívající si 
pohanské hostiny. Tedy ti, kdo si užívají, využívají, spoléhají na práci 
jiných. Že se prostě obětuje a odpracuje to někdo jiný. Že jde o doklad 
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živosti pohanství i v současnosti – nejen v Thyatirech – je, doufám, 
nápadné. 

Ono se totiž nemusí jednat o tak brutální podobu spoléhání na 
oběť ostatních, jež by si vyžádala přirovnání k pološílené Jezábel. Ale 
následky jsou stejné stále znovu: Ten, jehož oči planou jako oheň, a 
proto vidí až do srdce a duše člověka, vydává takové obce, tj. 
společenství lidí, soužení, utrpení až smrti. Hezky česky bychom 
mohli říct, spolu s tím, že má také „nohy jako zářivý kov,“ že na 
takové „si Kristus došlápne.“ Ne náhodou jsou také takřka všechna 
Kristova podobenství zasazena do kontextu konání práce! 

Zároveň jsou však v těch zářivých, kovových nohách nabízeny 
pevné základy. Jako v podobenství o stavbě domu na písku nebo na 
skále. Pevné základy, jimiž v lidském životě prostě je práce. Tím 
pevnější, čím více práce na Boží vinici. Čím víc jde o práci na díle 
Božím. 

V dnešním obrazu pak tyto základy nejsou „jen“ pevné. Jsou 
také zářivé. Protože vytrvalé skutky Kristovy odráží, zrcadlí Boží 
slávu. Taková záře je pak nevyhnutelně také vidět. A tak láká, zve do 
takového obecenství, společenství – k práci na stejné vinici. Ke 
stavění, ke stání na stejných základech. Ke spáse, pokoji, moudrosti. 

Tak se od těch, kteří nejen v Thyatirech nepřijímají mylná a 
nepravdivá učení ani názory, očekává „jen“ vytrvalost ve stejném. 
Aby nepodlehli všemu tomu lákavému, co může symbolická Jezábel 
nebo Bileám přinášet a nabízet. Aby snad, nedej Bože, nezačali podle 
mylného, nepravdivého učení jednat. Protože člověk přece jedná a 
pracuje podle toho, jakému učení se klaní. Čímu učení se klaní, toho 
skutky činí. 

Tak Jan i křesťanům v Thyatirech nabízí nenápadné, ale velmi 
silné povzbuzení: Bůh soudí podle skutků. Podle práce (obojí řecky 
ergon). Podle toho, co člověk dělá, potažmo nedělá. Bůh nesoudí 
člověka podle toho, co si člověk myslí nebo cítí. Nýbrž podle toho, co 
se svými názory, myšlenkami, pocity dělá. Jestli je protříbí Kristovým 
příkladem (srv. Getsemane!). Jestli odmítne jednat podle těch 
produktů vlastního nitra, které vypadají logicky, příjemně, lákavě – 
ale v posledu jsou v rozporu s křesťanstvím. S Kristem. S biblickým 
Hospodinem. A nebo jestli se dá vést právě produkcí vlastního nitra. 
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A tak sám sebou. A tak se vrátí do pohanské sebestřednosti. V níž, 
z podstaty věci, skutky ani práce na Boží vinici takřka nemohou být. 

Tak se člověk nemusí bát, že si myslí nějakou herezi, blud, 
kacířství – a Bůh ho za to soudí. Že si myslí nebo cítí něco, co „se 
nepatří“ – a že si to PánBu poznamenává. Bůh člověku dopřává 
svobodu a bezpečí soukromí vlastního nitra. Nesoudí nikoho podle 
toho, co děje v našem nitru. Nýbrž co a jak z tohoto nitra vystoupí 
ven. Vždyť stejné říkal také Ježíš: „Ne, co do člověka vchází, ho 

znesvěcuje. Ale co z člověka vychází, to člověka znesvěcuje.“ (Mk 7, 14-
23) 

Také proto Jan zvěstuje té „Jezábel“ a její služebníkům soužení, 
utrpení a smrt – jestliže, pokud se neodvrátí. Pokud se neobrátí. 
Pokud s produkty svého nitra nenaloží jinak. Pokud nevymění své 
skuty za jiné.  

Tj. nechává otevřené dveře nápravě, spáse, záchraně jich všech. 
Zcela po vzoru starozákonních proroků. Kteří také volali po obrácení. 
Po odvrácení od daných způsobů. Po přivrácení k Božím způsobům, 
prioritám, řádům, činům! Protože jinak skončí celý Israel špatně. A 
celý vyvolený lid opakovaně, bohužel, špatně končil. Nakonec na 
několik tisíc let bez vlastní země, bez bezpečného prostoru. Bez 
chrámu. V rozptýlení mezi všemi ostatními národy a zeměmi. Bez 
domova. Dokonce po ztrátě Bohem-zaslíbeného a darovaného 
domova. Děsivá představa. A ještě horší skutečnost lidských dějin. 

Pravým opakem je zaslíbení budoucnosti těm, kteří vytrvali, 
vytrvávají a vytrvají v Kristových skutcích. Opět si všimněme: Ve 
skutcích. Kristovy skutky sice mohou vyrůstat pouze z Kristova učení, 
ale je velmi snadné zůstat právě jen u znalostí, informací, učení. Bez 
odpovídajících skutků. Je snadné „věřit v Boha“ bez odpovídajících 
činů. Bez tomu odpovídající práce. Jakkoli ještě Starý Zákon toto 
rozdělení víry a činu nezná. Zato Nový už velmi dobře! 

Tak i Bohu jde o to, co člověk udělá. Jakou práci odvede na 
základě Kristova příkladu a učení. Nevyhnutelně také, co člověk na 
stejném základě nedělá. Co a proč dělat odmítá. A co nabízí Boží Syn 
v odpovědi na tuto práci, námahu na Boží vinici? Na první pohled 
strašidelné: Takoví budou pást národy železnou berlou, rozbíjet je 
jako hliněné nádoby. 
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Strašidelné a paradoxní – právě to přece nedělá ten, kdo 
setrvává ve skutcích Kristových! Janovi totiž jde v první řadě o 
připomenutí, nazvučení Ž 2 a podobných textů. Totiž biblických textů 
mesiášských. Totiž vykládaných, spojovaných s osobou Mesiáše, 
Spasitele, Zachránce. Proto mají lidé vytrvat ve skutcích Kristových 
„dokud nepřijde.“ K tomu přece směřují skutky Kristovy: K jeho 
příchodu do světa! Ne k záchraně církví nebo sborů nebo 
náboženských obcí. Směřují ke Kristu. K jeho příchodu, blízkosti, 
přicházení (advent!). K příchodu minulému i budoucímu, k nimž 
usilují obrátit všechny lidi. 

A tak takoví lidé nezneužívají moc, kterou Bůh dopřává. 
Nezneužívají autoritu, kterou Bůh dopřává. A už vůbec ne k rozbíjení 
kohokoli. Rozhodně ne k tomu, aby pásli „železnou berlou.“ Stejně 
jako to neudělá ani ten Beránek ve Zjevení. 

Protože takovou moc takto neužíval Ježíš Kristus. Nezneužíval 
svou autoritu. Neměl plnou pusu slov bez činů. Ačkoli byl Božím 
Synem. Protože byl Božím Synem. Proto svěřenou autoritu (řecké 
exúsia je spíše autorita; moc = dynamis) užíval ke spáse ostatních. To 
je přece Boží vůle. To jsou přece Boží skutky. A tak skutky Kristovy: 
Ty, jejichž cílem není dobro a prospěch vykonavatele samého. Ale 
naopak záchrana, spása, pomoc ostatním. Od Abrahama až po Krista. 

K tomu mají lidé užívat moc, dary, talenty, autoritu od Boha 
v první řadě. Tím spíše církve, sbory, náboženské obce. V takovém 
případě totiž budou zářit Boží slávou jako jitřní hvězda. I uprostřed 
krutého římského pronásledování doby Zjevení Janova. I uprostřed 
současnosti. I kdyby šlo o zanedbatelné, bezvýznamné sbory a 
skupinky jako byl sbor v Thyatirech. 

Amen. 
 

Píseň: EZ679 – Pomoz mi, můj Pane 


