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30. 1. 2022 – Zachovávání nepatrných 

 

1. čtení: Iz 22, 15-25 
 
Píseň (Svítá): S23 – Bůh je záštita má 
  
Základ kázání: Zj 3, 7-13 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

předposlední dopis Zj překvapuje. Jde o druhý a poslední dopis, 
který neobsahuje žádnou kritiku (srv. dopis do Smyrny), ale zároveň 
neobsahuje žádnou Kristovu pohrůžku ani pro-sbor-specifické 
hrozící problémy. V tom je dopis do Filadelfie zcela jedinečný. 

Dokonce je v něm zvěstován příchod těch, kteří filadelfské 
křesťany zřejmě nějak utlačovali nebo napadali. I tento příchod je ale 
zvěstován jako pozitivní: Poznají, že Kristus si filadelfské křesťany 
zamiloval. Jejich příchod není k jejich trestu, mučení, ponižování, 
utrpení – a to ačkoli jsou „synagógou satanovou,“ protože se vydávají 
za židy. 

Předposlední dopis je skrz na skrz pozitivní také proto, že 
poslední dopis bude velmi, velmi tvrdě kritický. Bude kritizovat sbor, 
který se měl za zajištěný, hotový, příkladný, fungující. Jaký rozdíl 
proti filadelfskému sboru, který je v zapadlém maloměstečku, a sám 
má „jen nepatrnou moc!“ 

Také je dopis také pozitivní proto, že ve Filadelfii jde o sbor 
spíše upadající nebo upadlý. Vždyť „má jen nepatrnou moc.“ 
Potřebuje slyšet slovo pevně otevřených Božích dveří naděje, spásy, 
budoucnosti – těžko tedy mohlo jít o „fungující“ sbor. 

Alespoň z  lidského pohledu. Nebo církevních řádů a systémů – 
vždyť také lidských. Vždyť sbor bez vlivu, bez moci, bez budoucnosti 
je sborem, který jakoby nebyl. Vždyť sbor musí přece hlavně 
proměňovat své okolí, měnit místní, dbát o morálku a etiku, 
vzdělávat, podílet se na sociálních a kulturních projektech, musí být 
vidět a znát…! 

Filadelfský sbor je však chválen za něco jiného: Zachovává 
Kristovo jméno. Nezapírá jeho jméno. Skoro jakoby to všechno 
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ostatní, co i evangelické sbory rády dělají, bylo v lepším případě 
druhořadé. Ne náhodou se v předchozích dvou dopisech řešila 
aktivita/neaktivita daných sborů, jaké činy a skutky konají – a které 
jsou v Božích očích „naplněné“ a které ne. 

Tak proč je najednou adresátem jediného zcela pozitivního 
dopisu sbor malé moci, vlivu, významu? Sbor v lidských očích zřejmě 
bez výhledu, bez budoucnosti? „Jen“ proto, že zachovává Kristovo 
slovo? Jen proto, že Krista nezapírá? 

Ano! 
Smysl křesťanských sborů přece tkví právě v této 

dvojskutečnosti: Zda zachovává, zvěstuje, žije, hlásá, září Božím 
slovem. Nebo zda Krista zapírá – vědomě nebo nevědomky, leností, 
spoléháním na své schopnosti a zdroje (srv. následující dopis). A 
nejčastěji prostou celkovou světskostí, jíž se nakonec řídí takřka vše 
ve sboru, církvi i v životech křesťanů. 

Tak je filadelfský sbor velmi podobný sboru ve Smyrně, který je 
jediným druhým sborem, který nebyl Kristem ani Janem kritizován. 
Také šlo o sbor „chudý.“ Také šlo o sbor s nepříznivou budoucností – 
čekala ho zkouška života a smrti, věrnosti nebo zapření Krista 
v nejextrémnějších situacích. 

Tak Zj rozkrývá už v dopisech stejné, jako bude rozkrývat 
„kosmické“ drama zbytku knihy: Buď lidé spoléhají na Boha. Věří mu. 
Poslouchají ho. Zachovávají jeho slova. Nezapírají ho. A tak se drží 
Beránka. A nebo je to naopak – a patří k šelmám, drakům a všem 
dalším hrůzám, které zbytek knihy vykresluje. V kosmickém dramatu 
spásy nebo zatracení člověka neutrální pozice neexistuje. 

Což nápadně dokládá také závěr dnešního dopisu: Filadelfským 
křesťanům je zaslíbeno, že se stanou sloupy v chrámě Božím. Stanou 
se sloupy, které nesou jméno právě Boha (nikoli své! srv. předchozí). 
A dokonce budou nějak úzce souviset s naprostým vítězstvím Božím 
ve světě, protože se z-nebe-sestupujícím novým Jeruzalémem. Právě 
ve kterém chrám už nebude – protože už nebude potřeba. Tedy že už 
filadelfští tehdy se podíleli na finálním vítězství Krista – Beránka. Na 
finálním vítězství dobra, Boží blízkosti, Božího království. Jako se na 
něm podílel už král David nejen tím symbolickým klíčem. V jehož 
„držení“ pokračuje filadelfský sbor nepatrné moci a vlivu. 
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Protože uprostřed všeho pronásledování, útoků, problémů 
zachovávali Boží slovo. Zejména Boží slovo v Kristu. Tj. slovo lásky 
k Bohu a bližním. Slovo učení a křtění všech národů ve stejném slovu. 
Slovo o sloužícím, obětujícím se Bohu. A tak nevyhnutelně 
zachovávali, nezapírali uskutečňované slovo vlastní služby, sebeoběti 
pro dobro ostatním. 

Protože všechno ostatní je v křesťanském sboru v lepším 
případě druhořadé. Všechny tábory a projekty a plány a rozpočty a 
koncerty a slavnosti a jednání a tabulky a administrativa a všechno 
možné další není tím, s čím křesťanský sbor stojí a padá. To vše může 
být k dobrému – ale velmi snadno také ke zlému. 

Protože to vše je stejné, co činí také pohané (Mt 5, 47). Buď se 
tedy skupina scházejících se křesťanů liší od scházejících se pohanů 
Božím slovem – kolem kterého a kvůli kterému se scházejí v první 
řadě – a nebo se neliší nijak. Již prostý důraz nebo množství sil a času, 
které křesťané věnují všemu možnému, jen ne službě Kristovu slovu, 
je svého druhu zapírání tohoto slova. Zapíráním Kristova jména. 
Také jeho neznalostí. Mylnými, špatnými porozuměními Božímu 
slovu také v Kristu. A protože stejné přece dělají i pohané – věnují čas 
a síly Bohu a lásce, až když na to zbudou čas a síly a chuť. Nebo je 
k tomu dotlačí vnější situace. Tedy jen zcela minimálně. Jak málo 
křesťanů se přece účastní setkání během pracovního týdne! 

Ale filadelfskému sboru Kristus zvěstoval: Já mám klíče od 
všeho. Když já otevřu dveře, nikdo jiný je nemůže zavřít. Ani smrt, ani 
pohanství, ani strach, ani peníze, ani politika, ani zdraví, ani 
zesvětštění ani nic jiného. A já, Kristus, vám filadelfským, jsem už 
otevřel dveře budoucnosti časné i věčné. Otevřel jsem vám dveře 
naděje, spásy, požehnání, Božího království. Ačkoli jste nepatrné 
moci i vlivu. 

Otevřel jsem vám dveře svého nebeského chrámu i Jeruzaléma, 
protože vás čeká velká zkouška (jako ve Smyrně!). Stejně jako čeká 
zkouška celý svět. A já vás, nepatrné, v této zkoušce zachovám. 
Zachovám vás stejně, jako vy zachováváte a zachovávali jste moje 
jméno. Nezapřu vás uprostřed prověřování obyvatel celého světa, 
protože jste nezapírali mě. Tak se nepouštějte tohoto „mála,“ které 
máte – totiž věrnosti, znalosti, žití Božího slova v Kristu. Protože toto 
„málo“ nebo „malé“ je jediným cenným – protože věčným! 
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Protože kde je první prioritou a nejvyšším vládcem Bůh 
v Kristu, tam je samozřejmě živá také sociální práce – diakonie, 
služba potřebným (srv. předchozí dva dopisy!). Kde je na prvním 
místě Boží slovo v Kristu, tam je konáno mnohé další obohacující a 
zkrášlující lidský svět – koncerty, tábory a další. 

Protože kde je první prioritou Bůh, tam je takřka vždy čas na 
něco navíc. I Kristus dělal a dělá neustále něco „navíc!“ V takové 
situaci je síla a chuť na něco navíc. Na službu potřebným. Na 
zvěstování Božího slova. Na práci na Hospodinově vinici. Nebo na 
vzdělávání se v Božím slovu. Protože kdo hledá Boží království a jeho 
spravedlnost před vším ostatním, tomu je vše ostatní přidáváno (Mt 6, 
33). Stejně jako tomu tak bylo kdysi dávno Davidovi. Jako kdysi 
dávno Abramovi. Jako Ježíši Kristu. 

A tak byla filadelfským zaslíbena účast a podíl na finálním 
vítězství Boha, Krista, dobra. Na finální porážce zla, hříchu. Protože 
v první řadě řešili, žili, učili se, zvěstovali Boží slovo. Nezapírali ho 
ani v rodině, ani v práci, ani před pronásledující římskou říší ani 
„satanovou synagogou.“ Nezapírali ho ani zcela automaticky, 
samozřejmě s tím, že „náboženská víra je má/jejich soukromá věc.“ 
Že náboženství, a tak otázka dobra a zla, věčnosti a smyslu, do 
veřejného prostoru nepatří. 

Zachovávání a nezapírání Božího slova v Kristu je totiž 
hodnotou samo o sobě. Není hlavně prostředkem, je samo o sobě 
cílem. Dokonce hodnotou a cílem transcendujícím, překračujícím celý 
tento svět, čas i smrt, všechny mocnosti a vlivy tohoto světa. Protože 
zachovávání Božího slova, nezapírání Krista, je podílem na Božím 
království. I kdyby Bůh podroboval zkoušce celý svět. I kdyby celý 
svět skončil. I kdyby Boží slovo zachovával člověk nebo sbor 
sebenepatrnější. 

Amen. 
 

Píseň: NEZ120 – Aj, Pán kraluje 


