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6. 2. 2022 – Nahota vlažných 

 

1. čtení: Mt 19, 16-30 
 
Píseň (Svítá): S263 – Pan Maňátko 
  
Základ kázání: Zj 3, 14-22 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

dnešní dopis je poslední v knize Zjevení Janova. Příští neděli 
věnujeme ještě jejich shrnutí. Pokud byste však stáli o pokračování i 
zbytku Zj, dejte vědět. Můj plán byl zdůraznit právě ty dopisy, na 
které k vlastní škodě křesťané zapomínají. Ale můžeme se věnovat Zj 
i dál, pokud o to stojíte. 

Poslední dopis je překvapivě drsný. Překvapivě, protože člověk 
podléhá obvykle logice „konec dobrý – všechno dobré.“ Ale poslední 
sbor je kritizován nejdrsněji, nejvíce. A jako jediný není chválen za 
vůbec nic. 

O to překvapivější je toto Kristovo hodnocení, když jde o sbor, 
který asi všichni křesťané chtějí: Sbor zajištěný. Sbor bohatý 
finančně, ale zřejmě také morálně, duchovně, zbožností – alespoň 
podle svého dojmu. Sbor, který ve svém zdaru a zajištěnosti vidí Boží 
přízeň, možná i vyvolení. Na rozdíl od zmírajících nebo takřka 
mrtvých sborů např. ve Smyrně nebo Filadelfii. Jak by tam taky mohli 
věřit a jednat dobře, když jsou na vymření?! 

Ale právě takový sbor slyší od Krista, jak dobře vystihuje doc. 
Mrázek: Je mi z tebe na blití.1 Stejně jako z jídla, které není ani 
studené ani horké, ale vlažné. 

Ale proč? Copak Kristus nechce zajištěné, sebejisté, finančně 
bohaté sbory, které pevně věří, že v jejich úspěchu se odráží jejich 
věrnost Kristu – zejm. když vidí upadlost mnohých jiných sborů? 

Zřejmě úplně ne. Dostatek finančních prostředků by asi ještě 
zásadně nevadil – není na něm samotném nic špatného. Ale velmi 
snadno už ten svádí k iluzi zajištěnosti. K iluzi, jak dobře jsme si to 

                                                 
1
 Srv. kralický překlad, který také neuhlazuje jako ekumenický: „Vyvrhnu tě z úst.“ 
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zařídili, jak dobře věříme a žijeme, když máme peníze – jakoby 
gauneři a diktátoři a podvodníci měli peněz málo. A tak svádí 
materiální nadbytek k iluzi, že nikoho jiného než sami sebe a svůj 
výkon nepotřebujeme. Tím k iluzi, že přece ostatní, když se budou 
snažit stejně jako my, tak na tom budou stejně – protože tím 
rozhodujícím momentem je přece lidský výkon. A tak nemusíme 
nikomu pomáhat – kdo se má hůř, jen se málo nebo špatně snaží – „v 
lidském světě přece není žádná zásadní nespravedlnost!“ A tak my 
jsme vlastně vyvolení, dokonce musíme být, a tamti, oni asi úplně ne 
– když trpí, umírají, jsou pronásledováni. Když jsou to sbory 
„rozpálené“ vnitřními konflikty různých skupin. Když jsou to sbory 
„vychladlé,“ protože již v podstatě mrtvé. 

Snad v tom je nápadná slepota a nahota, která tak snadno 
vyplývá z dojmu sborové soběstačnosti, zajištěnosti, vyvolenosti. 
Snad také ubohost a vlastně chudoba – protože nikomu jinému z toho 
svého domnělého bohatství vlastně nepomáhají. Co je to tedy za 
bohatství… 

Hezkým obrazem shrnuje toto snadné podlehnutí i Jan: Vy, 
laodikejští, jste si sami zavřeli dveře. Zavřeli jste si dveře přede 
mnou. Zavřeli jste dveře k Bohu a Kristu. Zavřeli jste je sobě. I jiným. 
Zatímco filadelfskému sboru, který je na vymření, jsem já, Kristus 
otevřel dveře spásy a Božího království tak, že je nikdo nemůže 
zavřít. Ačkoli ve svých očích jste vy ti příkladní křesťané a filadelfští ti 
špatní. Já, Kristus, to vidíme zcela opačně. Nakonec to je téma, které 
se opakovaně vrací nejen v dopisech, ale také v tom takřka 
kosmickém vidění zbytku knihy: Lidé většinou vnímají a hodnotí 
obráceně, převráceně, než Bůh, než Kristus. 

Ale tato zvrácenost, převrácenost lidského jedince ani 
společnosti v porovnáním s Božím královstvím není nutná. Sbor 
může mít dostatek finančních prostředků, může být početný a velký – 
a zároveň být věrný, poslušný Kristu! Při vší hluboké a podstatné 
zkřivenosti hříchem člověk nemusí nikdy jednat hříšně. Tedy 
v nesouladu s Boží vůlí. Zlo ani hřích nejsou nutností lidského světa. 
Nemusejí být! 

Peníze také člověka nemusí zkazit. Člověk nemusí zpyšnět 
svými domnělými úspěchy. Nemusí setrvat v pyšném, sebestředném 
sobci, který se má za strašně schopného, zdatného, bohatého, 
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chytrého – ale vlastně nikomu nijak zásadně nepomáhá. Jak podivné 
bohatství! 

Každý člověk může žít dle příkladu Kristova – toho 
nejschopnějšího, nejzdatnějšího, nejbohatšího, nejchytřejšího, a proto 
pomáhajícímu zejm. těm nejpotřebnějším. Nejchudším, 
nejnemocnějším, nejodstrkovanějším, nejhříšnějším, mrtvým. 

Tak problém není vůbec v množství majetku církve nebo sboru 
(1Tim 6, 10). Není v duchovním bohatství ani hloubce – pokud jsou 
skutečně, nikoli domnělé. Problém je v domnění, že už „nic 
nepotřebuji/-eme.“ (v. 17) A hlavně nepotřebujeme Boha a jeho 
milost – nepotřebujeme Krista a jeho oběť a záchranu. To je totiž 
základ pohanství, to je základ lidské pýchy: Zachráníme se sami! Jak 
očividná lež… 

Problém je, k čemu sbor své skutečné nebo domnělé dary a 
bohatství užívá. Pro koho – „po ovoci poznáte strom!“ Nebo jestli 
vůbec ví, co je bohatstvím v Božích očích, které Jan opakovaně 
zdůrazňoval právě těm sborům, které byly v lidských očích (i svých!) 
už v podstatě mrtvé. Nebo zda křesťané a sbory vlastně vytrvale 
usilují o bohatství v lidských očích. O soběstačnost a nezávislost. Což 
činí všichni pohané. 

Tak je snad o něco zřetelnější, v čem byla vlažnost 
laodikejského sboru – na Kristu jim už dávno nezáleželo. Nabyli 
dojmu, že už ho nepotřebují. A tak se neobtěžovali pomáhat, a tak se 
neobtěžovali milovat – ne náhodou právě to vytýká Kristus v prvním 
dopisu sboru efezskému – velmi významnému! 

Ani laodikejští však nebyli úplně bez naděje. Ačkoli si dveře 
Boží spásy, záchrany, opakovaně a znovu zavírali sami. Ještě měli čas 
nechat si líbit Kristovo slovo a příklad – jakkoli drsné. Mohli si nechat 
líbit Kristovo kárání a trest. Mohli ještě zaslechnout vytrvalé Kristovo 
tlučení na jejich zavřené, dost možná i zabarikádované, dveře. 

Pokud za své domnělé bohatství raději nakoupí zlato přečištěné 
– tj. které bylo přetaveno zkouškami, utrpením, obtížemi. A tak se 
prokázalo jako hodnotné, pevné, životanosné – protože obstálo i 
uprostřed pronásledování, strachu, smrti, bolesti. 

Laodikejští si měli přiznat, že před Bohem i před lidmi jsou nazí. 
Stejně jako muž a žena v Boží zahradě (Gn 3). Svou nahotu však mají 
zahalit šatem bílým, což je asi nejdrsnější slovo. Bílý šat je totiž 
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„uniformou“ těch, kteří mnoho trpěli. Je „uniformou“ mučedníků. Je 
rouchem, které musí životem usmýkaným křesťanům navléci na 
jejich zubožené tělo až sám Kristus. 

Laodikejští si připadalo bohatí – ale Kristus jim zcela naopak 
doporučuje jako skutečné bohatství pronásledování, bolest, utrpení, 
při kterém přijdou třeba i o všechno a nebudou si jisti životem (srv. 
1. čtení). Doporučuje nejistotu a utrpení, namísto lidského bohatství, 
které pro ně bylo tak důležité. 

To je drsné slovo. Ale se vším všudy Ježíšovské, evangelijní. 
Abram slyšel (Gn 12, 1-4) také úplně stejné – také se měl vzdát 
takřka všeho, co znal, pro službu Bohu a všem národům! A tak 
bychom dnešním jazykem mohli říct: Víra v Krista není v neustálém 
řešení sebe sama. Je v řešení problémů ostatních. Je v úsilí o spásu, 
dobro ostatních – protože u lidí je spása, tj. záchrana, nemožná.Víra 
v Krista spočívá v transcendování, překročení pohanské, přirozené a 
hříšné sebestřednosti do lásky k Bohu a k bližnímu – dokonce i 
k nepřátelům.  

Z čehož je snad zřejmé, že vůbec nejde o nějaký masochismus. 
Nejde o aktivní vyhledávání vlastního utrpení a bolesti. V úsilí o 
pomoc bližním nevyhnutelně přichází mnoho utrpení, bolesti, 
zoufalství, bezmoci i smrti. Tím víc v úsilí o změnu zkřiveného, 
podrazáckého, nespravedlivého lidského světa. Tím víc v úsilí o 
spásu a víru bližních. Jak i to prožíval také Ježíš Kristus. 

A stejného se drží Kristus i vůči tomu vlastně už pohanskému, 
zesvětštělému, vlažnému sboru v Laodikeji. Hloubku jejich uvadlosti, 
slepoty, vlažnosti a zvrácených priorit vyrovnává hloubkou svého 
zaslíbení: 

Pokud mi otevřeš, tak k tobě vejdu. Vejdu k tobě a budu s tebou 
večeřet. A ty budeš večeřet se mnou. A dám ti usednout na trůn 
vítězů. Jako jsem i já, Kristus, zvítězil – ačkoli v lidských očích jsem na 
kříži prohrál, umřel, selhal i já. 

Amen. 
 

Píseň: NEZ701 – Svěř celý život Pánu 


