
Janovo Zjevení dnes 1
„Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví,  

a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko.“  
(Zjevení Janovo 1:3)

Zjevení Janovo 1:1-6 
Úvodem
Všimněte si! Zjevení je jinak nadepsáno, než se běžně cituje. Všimněte si, jedná se o zjevení Ježíše 
Krista, kterému slouží Jan jako svědek dosvědčující Slovo Boží a svědectví Kristovo i to, co viděl. 
Po právu se tedy v nadpisu objevuje jméno Janovo, ale není to jeho zjevení. K otázce, který Jan to 
byl, je třeba odpovědět, že nevíme. Slovník Jana evangelisty je jiný než slovník knihy Zjevení.
Tradice ale říká, že šlo o Jana, učedníka Pána Ježíše a biskupa ve starém Efezu. 

Pokud to byl starý biskup Jan, pak byl podle tradice na rok ve vyhnanství na ostrově Patmos. To je 
ostrov Dodekaneského souostroví (asi stovka ostrovů). Je kamenitý, dnes už obydlený, původně asi 
spíše pustý; bohaprázdný, ale plný mystiky. Antické ostrovy se svou bohatou tradicí tradicí či ostrov 
Kós se zbytky dionýzovského kultu nejsou zrovna scénou pro mesiášský příchod. A přesto tu 
zjevuje Pán Janovi svoji zprávu pro sbory Malé Ázie. Vedle Patmu je ještě Lesbos (Mitylény). Ten 
je dobrou scénou pro apokalypsu v dnešním, často užívaném slova smyslu. Uprchlickému táboru 
Moria se přezdívá Mordor.1

Ty sbory (až na některé) byly výsledkem Pavlovy poctivé misijní práce. Vždy mne zajímalo, jak je 
možné, že vlastně skoro nic z toho velkého maloazijského projektu nezůstalo. V oblasti bylo nejvíce 
křesťanů a také to byla lidnatá a prosperující část říše. Dnes je to tak, že v Turecku nesmírně riskují 
západní misionáři, existují malé křesťanské církve na hranici života. Protože není vytvořeno 
prostředí pro pluralitu náboženství, vývoj je značně nejistý.  

Proroctví je Božím dílem s člověkem či národem. Zjevení je Božím dílem s dějinami. Zjevení je 
pohledem na dějiny řízené bez lidské účasti. Apokalupto - zjevovat je i mluvnicky něco jiného než 
propheteuo - prorokovat.  Apokalypsa zvedá oponu a odkrývá scénu a hlavní i vedlejší postavy. 
Kdežto proroctví pro-říká Slovo Boží do tohoto času, pro-rok či do budoucnosti. Zjevení není to 
samé, co proroctví. Prorocké výpovědi přicházely pro současnost a do budoucnosti - prorokovaly 
spásu či soud. Lidé v rozkvětu impéria, v šílenostech, které jej doprovázely, potřebovali orientaci. A 
tu poskytlo Zjevení. Jeho hlavní téma je „Ježíš jako Pán!“ a svět kolem křišel césar kyrios, císař 
panuje! A pak potřebovali proroctví, tj. jak se ta velká zvěst týká mně a mého postoje. Ta cesta - 
Zjevení Ježíše Krista, přes anděla k Janovi a on církvím. To naznačuje, jak se dějiny stávají 
osobním příběhem.

Zjevení se promítá v obrazech a symbolických vyjádřeních. Zatímco Daniel měl ve svém 
starosmluvním proroctví zjevení uzavírat (Daniel 12:4 a 8-10). Janovi tajemství otevírá Pán a 
chce, aby byl Jan prvním svědkem. Má zapsat, co viděl (co bylo) a co je, i to, co se má stát potom 
(1:11 a 18n) Zjevení se má číst a jsou blahoslavení ti, kdo jej čtou a předávají dále. Tak se stává toto 
zjevení prorockým slovem, poněvadž se promítá na konkrétní lidské životy. Ale musí se to dělat 
opatrně a pečlivě, protože takové varování proti zneužití (Zjevení 22:18n) známe snad jen u Tóry.
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Zjevení je jevištěm s mnoha detaily a uchvacujícím celkem,  ale proroctvím se teprve stává, když je 2

vykládáno do srozumitelných slov tak, jak nám - vykladačům - dává Duch Boží porozumět. Prorok 
zvěst nezamotává do snových vláken vidění, naopak - prorok rozmotává a vykládá texty Písma.

Zjevení je plné symblických vyjádření. Tak se to může zdát na první pohled. Položme si otázku: A 
jak moc to byla symbolická řeč tehdy? Nemohli rozumět Janovu svědectví více a lépe tehdejší lidé 
a nemůžeme porozumět zase my dnes tomu, čemu oni tehdy neporozuměli? Jistě, že ne všechno se 
nám otevře v prorockém výkladu dnes. Každopádně nás to osvobozuje od nutnosti v každé chvíli 
vyložit a pochopit naprosto vše. A pomáhá nám to knihu neodkládat se znechucením, když 
nerozumíme.

Všechny ostatní knihy Nové smlouvy jsou jiné povahy, že náš text. Jejich prorokování do dnešních 
dnů neužívá nesrozumitelné obrazy, ale naopak příklady z běžného života, které se dají vždycky 
vyložit. Pán Ježíš i apoštolé hovoří o zemědělcích a rybářích, o sportovcích a vojácích. Používají 
scenérie studny Jákobovy a nebo noční záběr (třeba na střeše) k rozhvoru s Nikodémem. Víme o 
Golgatě, o zahradním hrobu.

Ještě jinou řečí pro pochopení souvislosti úvodu: Až do pozdní renesance si vystačilo divadlo s 
mělkým jevištěm s několika prvky. Třeba se nad jevištěm vznášela hvězda. V baroku - jak to víme 
třeba z českokrumlovského (1668) nebo litomyšlského zámeckého divadla (1767) se začalo počítat 
s hlubokým jevištěm, které lemovaly proměnné dekoračních komponenty. U bočních dekorací se v 
praxi prosadil systém tzv. periaktů. Dvěma stěnám se patrně ponechala podoba uliční dekorace, 
zatímco na třetí se zavěšovaly malované dekorace, předchůdkyně kulis. Standardní způsob výměny 
pozadí spočíval v odsunování prospektového obrazu v rámu rozděleném na poloviny do stran. 
Objevily se však i návody na upevnění prospektových půlí do bočních vratových závěsů, anebo na 
rozložení prospektového obrazu do řady periaktů. 

Systém poloplastických dekorací měl svou přednost v poměrné reálnosti, nevýhodou byla jeho 
těžkopádnost a nespolehlivost. Divadelní výtvarníci se opřeli o iluzivní působivost dekorační malby 
a hmotné periakty nahradili plošnými kulisami, které se upevňovaly podél hrací plochy a 
vyměňovaly se bočním posunem. I když u pozadí byla posunová výměna těžkopádnější, udržela se 
dost dlouho, až v 18. století byl využíván flexibilnější způsob, kdy se prospektový obraz se maloval 
na volně zavěšené plátno, na horním a spodním lemu zpevněném latěmi, výměna se prováděla 
tahem šňůr vedených kroužky našitými po celé výšce plátna. Rychlá výměna scény před očima 
diváků patřila k velmi oceňovaným efektům; i proto se barokní divadlo dlouho obešlo bez opony.  3

Druhým příkladem je komplikovná scéna, kde odehrává jeden děj, respektive několik lokálních 
dějů na jeho okraji. Je to jako kotel velké arény při zahájení olympijských her snímaný množstvím 
pevných a pohyblivých kamer. V režii to někdo stříhá a mixuje záběry kamer pro působivost obrazu 
tak, aby byl člověk nejen překvapován, ale aby ocenil bohatost děje, který se odehrává zároveň. 
Kniha Zjevení je takovou arénou, která se nedá považovat za scénář, z něhož se dá vyčíst pořadí 
scén a dokonce spočítat jejich letopočet. Mnohé z nich se dějí zároveň, opakují se v různém světle a 
záběru. Jsou odehrány a opakovány se stejným motovem. Noví a noví herci s odlišnými kostýmy 
sehrají děj velice působivě.  

 Něco jako třeba zahájení olympijských her, například Londýn - divadlo o mnoha scénách https://www.youtube.com/2

watch?v=4As0e4de-rI  nebo https://www.youtube.com/watch?v=CwzjlmBLfrQ 

 Podle: Pavlovský, Základní pojmy divadla. Praha, 2004. a  Svoboda, Tajemství divadelního prostoru. Praha, 1990.3
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Proč si běžně přivlastňujeme texty biblických knih? Skutky apoštolů jsou spíše skutky Ducha 
svatého. Zjevení je spíše Ježíšovo, než Janovo…
Jaký je rozdíl ve zjevení a proroctví dnes? Neplaveme v tom trochu? 
Jak otvíráš tuto knihu? S modlitbou ke zjeviteli Pánu Ježíši, abys zaslechl právě to, co 
zaslechnout máš?
Jízdní řád, scénář posledních dní a podobně. Proč se nedá ze Zjevení vyčíst návod na konec 
světa?
Proč téměř stoprocentně Apokalypsu ukazuje literatura a film jako zánik, chaos a trápení?  

Janovo Zjevení dnes 2
„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků.  

Mám klíče od smrti i hrobu.“  
(Zjevení Janovo 1:17b-18)

Zjevení Janovo 1:7nn
Jde jen o Jednoho
Zatímco starozákonní zvěst má všechna slova slávy jen pro Boha, tady je představen oslavený Ježíš 
a není to žádným rouháním (Zjevení Janovo 1:5-8). A po pravdě - není úplně přesně možné rozeznat 
rozdíl Otcovy slávy a Synovy slávy, asi tak jak říkal Jan už v evangeliu: Slávu, kterou jsi mi dal, dal 
jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. (Janovo evangelium 17:22). A zatímco ve Staré 
smlouvě prorokům dával pověření sám Bůh, tady pověřuje Jana svědectvím sám Ježíš. Svěřil nám 
tak svoji slávu. A ta sláva je v kontrastu s lidskou slávou. Císařský kult, který na konci prvního a na 
začátku druhého století začínal pučet do květu, si žádal všechnu pozornost. Sebasté – den zasvěcený 
císařům se tu ale dostává do kontrastu se Dnem Páně (nešťastně nazvaným v češtině nedělí), který 
je tu poprvé (!) zmíněn v Nové smlouvě. Císařské zobrazení s hvězdami malého vozu, jak bylo 
známo z mincí ostře kontrastuje s Kristovým vladařstvím, když drží v levé ruce sedm hvězd.  
Jednoduše Zjevení Janovo bylo politicky provokativním textem. Starokřesťanské baziliky po 
zestátnění křesťanství mívaly nad presbytářem mozaiku, v níž byl vždycky Kristus kralující, 
žehnající… 

Jan je deportován na Patmos do jakési „ochranné vazby“ - jako Havlíček do Brixenu a – právě tady 
si jej najde zjevení, což je taky výsměch císařské moci. A nejen politické moci, ale i odvěké moci 
smrti se tu staví čelem: Ten, který byl mrtvý a je živý (Zjevení Janovo 1:17b-18) se pravicí dotýká 
Jana, který padl „jako mrtvý“. Kdy je tedy člověk doopravdy mrtvý?! Když jej panstvo popraví tak, 
jako Ježíše?! Ne, až před skutečně živým! Je to demonstrace života proti nadvládě smrti, která byla 
nejsilnější zbraní císařského kultu. Hned začátek Zjevení nám tedy říká: Je to jinak! Nepotřebujeme 
to slyšet dnes také? Nejsme také plní beznaděje z všeobecné vlády zla a špíny? 

Jako…
Sedm svícnů, hvězd a celkem ve Zjevení třicetkrát použitá číslovka sedm znamená vždy dokonalý, 
celý a úplný počet. Není to výčet skladníků a ekonomů. Je to výraz zvěstný. A stejně tak další 
obrazy už úvodního vidění mají v sobě zvěst o jednom Jediném. Šestkrát se tu v několika čtených 
verších objevuje slovo jako. A bude to tak ještě mnohokrát v celé knize. Zjevení se tedy musí 
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vykládat a stává se tak proroctvím. Opatrně a střízlivě se mají odkrývat obrazy a počty a podoby 
všeho, co bude vypadat jako něco, co čtenáři a posluchači znali více, než my. Nebudeme 
provozovat žádné zpanikařené výklady, do nichž se propadali lidé v různých dobách dějin, kdy si 
připadali na konci časů. Třeba jako husité, které musel vyvádět poctivou biblickou prací Jakoubek 
ze Stříbra  ke skutečné zvěsti, jež je posilovala v době skutečně zběsilé. I pro nás je tu zvěst. 4

Centrální zvěstí bývá tak často člověk, pak nás zajímá „Kdy, jak, co se při tom bude dít?!“ A 
když je Pán v centru našeho života, ptáme se: „Co mám dělat? Přjiď, Pane Ježíši!“ Popiš rozdíly 
těchto přístupů…
Slovo jakoby používáme jako vatu. Tady se díky tomuto slovu nacházíme v reálných 
podmínkách, nacházíme srovnatelné hodnoty a stavy. 

Janovo Zjevení dnes 3
„Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím:  

Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“  
(Zjevení Janovo 2:7)

Zjevení Janovo 2:1-7  
Sedm sborů - Efez
Sedm měst charakterizuje celou oblast Malé Ázie. V době vzniku Zjevení Janova šlo o oblast 
nejhustěji obydlenou křesťany. Jan má poselství především pro svůj sbor, pokud to byl on, kdo psal 
knihu. Je co pochválit. Efezští se dobře vyrovnali se zlým učením. Odmítli rádoby apoštoly, 
nepodlehli únavě, snesli utrpení.  Stejná rozhodnost nechyběla křesťanům v Pergamu (viz Zjevení 
Janovo 2:14). Kdo byli Nikolaité? (Nikolaos – vítěz nad lidem) byl podle zpráv Irenea (kolem 175 
po Kristu) Mikulášem z Antiochie, proselytou (Skutky apoštolů 6:5), který později podlehl 
představě, že zákon Mojžíšův neplatí a hlásal gnostický blud, že na těle nezáleží. Jeho stoupenci se 
účastnili pohanských hostin a užívali si pohlavní volnosti. Nikolaos je spojován s Bileámem 
(Numeri 22-25), jehož jméno s Nikolaosem téměř souzní (Bileám – ten, který strávil lid). 
Moábskému králi Balákovi Izrael nedokázal proklít, musel žehnat, ale vnitřně lid Boží rozložil 
„ženskou zbraní či mužskou slabostí“ k nezřízenému pohlavnímu životu a souvisejícímu modlářství 
(viz 2. Petrova 2:15). Bileám byl nakonec ještě znám podle úplatků (viz Juda 11). V Bibli máme 
také zprávu o Bileámově smrti (Numeri 31:1-16) 
Efezští křesťané dobře zabodovali tím, že odmítli mikulášenské evangelium „dobře se mít“. Tj. užít 
si za každou cenu. Nenechali si rozžvanit Boží pravdu příjemnými řečmi. Dobře odhalili 
podvodnou autoritu divných apoštolů a pokrytecký výklad lásky. A to dobře udělali! 

Co je to první láska? 
Víme to? Je to neinformovaná a naivní láska, když se ještě neznáme? První zahoření bez rozumu? 
Pozor! To srovnání s lidskou láskou není správné. První láska je láska Boží. A Efez není kritizován 
za to, že nemiluje, ale, že opustil či ztratil první lásku (lépe a přesněji kralický text!). Nezůstal v 
lásce, slovy Ježíšovými z Janova evangelia 15:10-13 je to takto: Zachováte-li má přikázání, 
zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce... To je mé 
přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.  Nikdo nemá větší lásku než ten, 
kdo položí život za své přátele.  A v 1. listu Janově 3:16n můžeme rozumět jak to je:  Podle toho 

 Doporučeným textem je výklad používající texty Jakoubka ze Stříbra, autorem je Luděk Rejchrt, k dostání zde: 4

https://www.ikarmel.cz/produkt/apokalypsa-aneb-zpev-o-nadeji 
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jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své 
bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v 
něm může zůstávat Boží láska?  Je to tedy láska poučená, láska, která obětuje sebe sama za druhé. 
Láska, podle které byli Efezští původně dobře známi (Efezským 1:15).  

Efezští tedy příliš ztvrdli statečným bojem o pravdu (A že bylo s čím bojovat, se šelmami! Viz 1. 
Korimtským 15:32) a přestali se těšit z toho, že jsou milovanými dětmi Božími. Neměli tak důvod, 
proč by milovali bratry a sestry. A to bylo pro Pána Boha málo. Proto dostávají varování, že pokud 
se nezmění, Pán Bůh s nimi pohne z jejich místa. Pokání se nedělá jen pro ohavné skutky Nikolaitů 
(tak často káráme vykřičené hříchy), ale také proto, že chybí láska. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, 
navrať se a jednej jako dřív.  (Zjevení Janovo 2:5) Podle tradice starý apoštol Jan stále v Efezu 
opakoval: Synáčkové, milujte se! 
Ale ještě silněji než varování slyší v závěru textu čtenáři dopisu zaslíbení pro vítěze, kteří budou 
moci přijít až do Božího ráje. Nepřemohou cheruba, který hlídá vstup do lidského ráje, odkud jsme 
nenávratně odešli. Čeká nás nové nebe a nová Země. Jako by to byla jedna sloka z písně, kterou si v 
dopisech do sedmi sborů zazpíváme celou. A ta píseň jinými slovy mluví stále o jednom a tom 
samém. O naději na vítězství.

Nikolaité dnešní doby? Je to možné i dnes?
První láska bývá vykládána jen jako lidský výkon, proč? 

Janovo Zjevení dnes 4
„Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.“  

(Zjevení Janovo 2:7)

Zjevení Janovo 2:8-11  
Sedm sborů - Smyrna
Dnešní Izmir (turecká podoba původního jména) byl ve starověku překrásným městem, které drželo 
silný kult uctívání římského císaře. Je to třetí největší město Turecka, hlavní město stejnojmenné 
provincie a je často označováno jako perla Smyrny. V Izmiru se nachází druhý největší přístav v 
Turecku. Dnešní městská oblast Izmir byla osídlena před tisíci let a je to zřejmě nejstarší městská 
oblast světa. Ve dnešním městě (staré řecké jméno bylo od rostliny – myrrha – viz Matoušovo 
evangelium 2:11 a pod.) městě se skvělým přístavem, parky a kvetoucím obchodem (údajně 
Hómérovu rodišti a místě, kde psal Iliadu) se po zániku Jeruzaléma usadili čilí židovští obchodníci. 
Sbor křesťanů tu nezaložil apoštol Pavel, ač Malou Ázií chodil pečlivě, ale je to výsledek práce 
někoho jiného. Nevíme koho. Mimo knihu Zjevení není v Bibli zmínky a tomto městě a také má 
překvapivě málo antických památek – zřejmě zůstaly zasuty pod dnešním městem, které kvete stále 
na stejném místě. Město ničilo i zemětřesení v roce 178 po Kristu. 

Křesťanský sbor byl malý, neměl vliv. Je příkladem malé práce. V době, ve které se cení práce ve 
velkých celcích a Tim Keller má oslnivou teologii Božího díla s městy,  je řeč o malých stanicích 5

téměř mimo realitu. Křesťanům by bylo dobře osvětlit smysl malých sborů a nástroje k jejich 
zachování. Malí se často chtějí cítit velcí! A to je chyba. Ze všech stran byl sbor ve Smyrně ohrožen 
a sám Pán mu v dopise uvedeném připomínkou panství nad smrtí (1:18 a 2:8) dává povzbuzení v 

 Evangelium pro všední den: https://vimeo.com/288593517 od 04:505
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těžkých časech. Tento sbor nedostává žádné pokárání (jako jeden ze dvou maloasijských). 

Kdo stál proti křesťanům a co je ohrožovalo? Kult uctívání císaře nebyl zrovna vstřícným 
prostředím pro křesťany. V roce 155 po Kristu byl ve Smyrně umučen starý biskup Polykarp. Když 
byl vyzván, aby se zřekl Krista a proklel jej, prohlásil, že Kristu osmdesát šest let slouží a nikdy mu 
neublížil; jak by se mohl rouhat svému králi, který jej zachránil? Když byl odsouzen ke smrti 
upálením, všichni ochotně snášeli dříví a klestí. Zvláště Židé prý nosili velice ochotně... 
Právě těm leželi v křesťané v žaludku, říkali jim odpadlíci - Minim – menševici a snížili se k 
politickému boji, začež je Pán označuje za sběř, synagógu Satanovu. Tedy ne pro jejich víru, ale pro 
naprosto světskou praxi násilí.  

Polykarp neměl velké perspektivy - obstát až do smrti. Těžkých deset dní (2:10) - tedy totálně na 
doraz únosnosti - trvalo protivenství. Neskutečně dlouho. Úzkost Smyrnenských byla pochopitelná.  

Smrt druhá? 
V závěru textu čtenáři dopisu slyší zaslíbení pro vítěze, kteří budou moci uniknout druhé smrti.  
Jak si to vykládat? Smrt fyzická nemocí a stářím či násilná umučením se Smyrnenským nevyhnula. 
Křesťané se ale mohli vyhnout zahynutí, kterého se dnes nikdo moc nebojí, protože každému 
připadne minimálně vzdálené, nejspíše však neskutečné. Co o něm říká sama Bible?  Poměrně 
výmluvně druhou smrt vysvětluje:
Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad těmiť ta druhá smrt nemá moci, ale 
budou kněží Boží a Kristovi, a kralovati s ním budou tisíc let. (Zjevení Janovo 20:6) 
Smrt pak a peklo uvrženi jsou do jezera ohnivého, a toť jest smrt druhá. (Zjevení Janovo 20:14) 
Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a 
modlářům, i všechněm lhářům, připraven jest díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest 
smrt druhá. (Zjevení Janovo 21:8) 

Pokud unikneme této druhé smrti, není to vidět. Je to pro dnešek bez výsledku, ale s velkým 
užitkem pro budoucnost. Které smrti se bojíme? Je to další sloka z písně, kterou si v dopisech do 
sedmi sborů zpíváme celou. A ta píseň stále mluví stále o jednom a tom samém. O naději na 
vítězství.

Proč má smysl malá práce bez velkého vlivu? A jak by se měla chovat? Za každou cenu vyrůst? 
Nebo něco jiného?
Jak je možné, že tak zralá zbožnost - jako židovská - se může změnit v terorismus? 
O čem mluvit s umírajícími? O té první či o té druhé smrti? 

Janovo Zjevení dnes 5
„Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének,  

a na tom kaménku je napsáno nové jméno“  
(Zjevení Janovo 2:17)

Zjevení Janovo 2:12-17 
Sedm sborů - Pergamos
Celou historii Pergamu, dnešního tureckého Bergama, což znamená vysoko postaveného či sídliště 
tam vysoko, je možno číst níže. Nicméně to důležité se dá říci v několika větách. Bergamo má něco 
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společného s čajem? Ne. Zatímco esence hruškovitých citrusových plodů nesoucích voňavou silici 
je v čaji Earl Grey od italského města Bergama v Lombardii. Bergama, či Pergamon v dnešním 
Turecku naší době přibližuje každá kniha. Právě v Pergamu byla velká knihovna, druhá největší v 
helénském světě po Alexandrii. Poté, co Ptolemaiovci přestali vyvážet egyptský papyrus (za krále 
Eumena II.,197-159 před Kristem), se v Pergamu rozšířilo užívání nového materiálu ke psaní – 
pergamenu. Velmi pečlivě vydělaná oslí, ovčí či kozí kůže. Z takového materiálu se dělaly kodexy, 
předchůdci dnešních knih.  

Nicméně ještě jedna věc nás - moderní lidi - váže k Pergamu – a to trůn Satanův. Šlo o pergamský 
Diův oltář na Pergamské akropoli, na kterém byla v reliéfu vyobrazena gigantomachie, boj a 
vítězství nad Galaty (Galy, kteří se dostali až do Malé Asie). Oltář byl poničen za Osmanské říše 
trvající více než šest století. Až 9. září 1878 jej začal vykopávat německý archeolog Carl Humann. 
Antický oltář byl pak převezen do Německa a rekonstruován. Císař Vilém II. V roce 1902 otevřel 
Pergamské muzeum postavené přímo pro tuto památku. To by však nebylo úplně vše: V roce 1933 
se o oltář velice zajímal Adolf Hitler a Albert Speer, Hitlerův architekt, podle oltáře stavěl tribunu 
pro nacistické sjezdy na Zeppelinově poli v Norimberku mezi léty 1934 až 1937. Führerovo řečniště 
bylo v centru tohoto nového oltáře. Po válce Sověti pergamský oltář z muzea odvezli do Leningradu 
(1948) a zase jej vrátili v roce 1958 do Berlína, kde je dnes k vidění.    

To snad může ilustrovat, jak těžký boje sváděli pergamští křesťané. A Pán je za to chválí, že obstáli 
a nepodali se, byť to stálo život Antipu, podle tradice pergamského biskupa, který po odmítnutí 
poklony císaři Domiciánovi umřel mučednickou smrtí. Upekli jej prý v rozžhavené soše býka.

Evangelium „dobře se mít“ 
Pergamští obstáli v nelehkém boji, obstáli, neútočili, vyznali svou víru. Dvakrát je zmíněn satan 
(2:13). Avšak něco přeci jen nesedí. Trpí mezi sebou Nikolaity (2:14-15). V dopise Pergamským je 
nezvykle spojeno ocenění a napomenutí. Obojí najednou nemáme rádi. Rádi bychom jen dobrá 
slova. Jenže - až dodnes platí, že po velkém utrpení a námaze křesťané touží po klidu a přízni. A 
oslepnou vůči zlu.  
 
Však to může být důvod všeobecného úpadku křesťanství po sametové revoluci v Čechách. Může 
to být kořen nezájmu křesťanů o veřejný život. Důvod naprostého míjení křesťanské nabídky s 
potřebami soudobé společnosti. A právě takové vyosení Pán kárá v Pergamu. Podlehli učení 
Nikolaitů, následovníků Balámových. Však bylo jedinou Balámovou šancí jak uškodit Božímu lidu, 
když Izrael Balákovi nemohl proklít (o němž jsme už četli dříve v Numeri 22-24), že Boží lid naučil 
rozkládat „ženskou zbraní“ či „mužskou slabostí pro ženy“. Jinak se tomu dá říct: „Evangelium 
dobře se mít“. A to je obsaženo ve službě pochopitelným potřebám životní úrovně tak, že si člověk 
ani nevšimne a má podíl na modlářství. Životní úroveň se mu stane modlou a on ani nemůže a ani 
nechce obětovat nic ze svého poklidu. A tady Pergamští selhali. Ztratili ryzí ideály, skromný vnitřní 
oheň věrnosti. Sice se Diovi neklaněli, ale byli rádi za výdělek, který Zeus nabízel... 

Snad proto Pergamským sloka písně nabízí skrytou manu (Exodus 16:33), o níž židovská tradice 
věřila, že byla ukryta s truhlou smlouvy Jeremiášem před pádem Jeruzaléma do babylónských 
rukou. Mana na poušti ale byla zjevná! Jenže Pán Bůh v ní skrytě a divuplně dával vše, co 
potřebovali lidé na poušti k životu. Krásné podobenství o biblickém textu, ve kterém je skryto 
poselství. Jak často děláme z Bible trhací kalendář na veršíky! Pergamští měli skrytý, tajný a věčný 
zdroj síly a dostatku. Projev Boží péče o život. 
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Také bílý kamének, gemma či jinými slovy kamej s nápisem. Něco, co mohou sevřít v dlani, čeho se 
může člověk skrytě držet v utrpení, co nese soukromé tajemství pevného vztahu s Pánem. Jaké 
jméno tam asi bylo? Naše nové jméno? Jméno Ježíšovo!  

Verše o maně a kaménku jsou plné naděje a jistoty pro trpícího. Pravděpodobně tu je zase sloka 
písně o naději. A Pergamští mají pobrat sílu obrátit se a odmítnout Nikolaity. Odmítnout ten snadný 
a poživačný styl. Když se neobrátí, pak přijde Pán a bude s Nikolaity bojovat svým mečem slov, ale 
to bude už soud. 

Pán se Pergamským na začátku představil takto: „Toto praví ten, který má ostrý dvousečný 
meč…“ (2:12) Meč na obě strany ostrý, meč slova a diskuse. Meč, který řízne i do vlastního - Otec 
dal svého Syna. Ovšem my to vedeme jinak: Diskusi a argumentaci odmítáme, nechceme být 
zraněni. Ale musíme přece o citlivých věcech mluvit - parlamentárně podle pravidel - zavést a držet 
v církvi parlament (latinsky paraulo, paraulare - mluvit).

Pro tu manu a kamének se Pergamští musí obrátit, nastavit nové ideály a normy. Pán jinak otevřeně 
říká, že přijde s mečem svých úst (2:16). Což už není parlament, ale poslední soud. 

Blíže k historii:
Pergamon (řecky Πέργαμος, v dnešní době Bergama v Turecku) bylo starověké řecké město v Mýsii na severozápadním pobřeží 
Malé Asie. Bylo centrem významného helénistického království v 3. a 2. století před Kristem. Po rozpadu Alexandrovy říše připadlo 
Lýsimachovi a po zániku jeho říše se osamostatnilo pod vládou dynastie Attalovců. 
Attalovci, potomci generála Attala, Filetairova otce, který stanul u moci roku 282 před Kristem. byli jedni z nejloajálnějších spojenců 
Říma ve východním středomoří. Za vlády Attala I. byli spojenci Říma v 1. a 2. makedonské válce a za vlády Eumena II. se s Římem 
opět spojili, aby porazili makedonského krále Persea. Jako odměnu za podporu ve válce se Seleukovskou říší dostali jejich bývalé 
území v Malé Asii. Aby předešel válce, odkázal poslední pergamský král Attalos III. Pergamon i s celou říší Římu.

Attalovci Pergamu vládli moudře a s rozvahou. Podporovali svobodná řecká města, kterým ponechali vnitřní autonomii, přičemž
samozřejmě podporovali i rozvoj umění. Vítězství nad Galaty (Galy, kteří se dostali až do Malé Asie) bylo zvěčněno na Pergamském 
oltáři, který je dnes v Berlíně, v Pergamském muzeu. Oltář, na kterém je zobrazena Gigantomachie, byl původně umístěn na
Pergamské akropoli, která byla vytvořena podle athénské.

Některé další objekty lze dodnes v Pergamu spatřit - Traianova svatyně, amfiteátr pro 10 000 lidí, svatyně bohyně Athény, knihovna a 
jiné stavby. Pergamská knihovna byla druhá největší v helénistickém světě (po té alexandrijské). Poté, co Ptolemaiovci přestali 
vyvážet papyrus, rozšířil se v Pergamu nový materiál, na který se psalo – pergamen. A namísto svitků se začali používat tzv. kodexy 
(předchůdce dnešních knih). Pergamská knihovna prý měla více než 200 tisíc svazků, avšak Marcus Antonius je věnoval Kleopatře 
jako svatební dar a jako náhradu za alexandrijskou knihovnu, která byla zničena roku 48 před Kristem. Jižně od Pergamu se 
nacházelo také pověstné středisko Asklépiova kultu – Asklépion.

Jak se vám daří zavádět a držet ve společenství učedníků Kristových parlament? Nebo se o 
některých věcech nemluví?
My máme dělat pokání, aby se Pán nepřišel vyrovnat s nevěrnými bratry a sestrami?! To oni by 
měli dělat pokání, že? Všimněte si, že je to v textu trochu nelogicky. Jak se to dělá u vás?
Rozpovídejte se o skrytých zdrojích síly a jistoty pro vaší víru - o maně a kaménku!

Janovo Zjevení dnes 6
„Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní.“  

(Zjevení Janovo 2:28)

Zjevení Janovo 2:18-29
Sedm sborů - Thyatiry
Nejen pro nás jsou Thyatiry neznámým městem. Plinius starší (23–79) napsal, že Thyatiry jsou 
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„inhonora civitas“ - bezvýznamné město. Asi se v tom ozývá antická zkušenost s vojenským 
posádkovým městem; nic víc neznamenaly. Vzpomeňte třeba na náš Josefov a nebo Terezín… 
Thyatiry byly kasárenským městem, jehož posádky hlídaly dvě údolí řek, protože jimi proudili 
obchodníci a v Thyatirách pro ně vyráběli řemeslníci sdružení v jednotlivých ceších. Mimo jiné 
zpracovatelé mědi a bronzu. Chemické složení vody v řece nahrávalo chemické reakci při barvení 
textilu. Purpur, turecká červeň – z kořene mořeny barvířské (Rubia tinctorum) patří mezi nejstarší a 
nejužívanější barviva v Evropě, na Středním východě a v Indii. Mořena je otužilá vytrvalá rostlina, 
dorůstající do výšky 60–100 cm a obsahuje v kořenech barviva alizarin a purpurin. Sytě červená 
barva se získávala z barvicí lázně mořenového kořene, kdy je mořidlem kamenec a vinný kámen.  6

Dnes se to město jmenuje Alkhisar a je k nepoznání velké. O minulosti svědčí ruiny uprostřed 
parku. O tehdejší době víme z mincí, které se našly. Na mnohých z nich je sekera se dvěma ostřími, 
taková oboustranná. Dost výmluvné znamení pro vojenské město. A nebo mužské božstvo Tyrimnos 
ve zbroji na válečném oři a na jiné dokonce bohyně Niké s válečnickou čelenkou či přilbou. 
Uctívali Apollóna (Diova syna), který měl za hlavou ohnivé paprsky a holeně obuté v lesklém 
bronzovém brnění. Detaily jsou výmluvné: Syn Boží se tu představuje, jako ten: „jenž má oči jako 
planoucí oheň a nohy jako zářivý kov“ (2:18) Jako vládce všeho, později v bazilikách zobrazovaný 
v mandorle s velkýma a jasnýma očima a žehnající rukou. Vládce!

Kasárna, řemesla, obchod - taková města měla a mají spotřební život. Lidé v nich nesídlili dlouze, 
spíše na chvíli, než odešli s posádkou či za obchodem jinam. Autority se uměle stavěly podle 
hodností a vlivu, pravděpodobně podle cechových pravidel. Nesmělo se moc přemýšlet, spíše se 
užívalo života, jídla a sexu. Žádné knihovny, žádné bádání. Naopak, bulvár tehdejších zpravodajců - 
proroků. Na mincích jsou často trojnožky, na nich mísa z ohněm. Některé prameny mluví o bohyni 
Sambathe, která věštila sedíc na trojnožce. 

O Thiatirách víme z textu Skutků apoštolských (16:14). Když Pavel přijde do Filipis, potká tam 
Lydii – první křesťanku na kontinentě, která - byla z dnešního Turecka, z tehdejších Thyatir. Živila 
se prodejem textilu a byla dost bohatá na to, aby mohla hostit ve svém obydlí církev. Oproti této 
ženě z Thyatir je nám známa ještě jiná žena. V církvi prorokovala vena, které Pán říká Jezábel. Není 
to nikdo mimo církev, ale žena z ní, která svým příkladem vede – považuje se za prorokyni – k 
účasti na pohanských rituálech a na spotřebním životě. Pán církve jí dal čas na pokání, nicméně už 
tu vyslovuje soudy nad jejím zdravím a dokonce nad jejími dětmi. Hrůzné! A doprovází to tím, co 
musíme mít na paměti i dnes: Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a 
každému z vás odplatím podle vašich činů. (Zjevení Janovo 2:23) Má ty oči zářící, má schopnost 
lepší, než rentgen, než vojenské noční vidění.

Evangelium „něco udělat“ 
Pán na začátku křesťany chválí. Vidí thyatirskou kvalitu skutků ze srdce a přeje si ji zachovat: „Vím 
o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více.“ (2:19) A 
všechny bude soudit podle skutků, jež vycházejí z nitra, přímo ze srdce (Matoušovo evangelium 
12:34n). Ta sekvence s pojmem skutek či skutky je důležitá. Pán přece říká: „Každému z vás 
odplatím podle vašich činů.“ (2:23) a pak slibuje: „Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do 
konce, tomu dám moc nad národy.“ (2:26) 

 Při využívání mořeny barvířské k výrobě červeného barviva se prvé tři roky po výsevu sklízí nať jako krmivo pro 6

dobytek a teprve třetím rokem se oddenky vyořou, usuší, zbaví kůry a rozemelou. Barvící látkou je glykosid alizarin. 
Barevný odstín se mění v závislosti na použití mořidla, při použití kamence vzniká barva červená, se soli mědi 
žlutohnědá, soli železa fialová a soli cínu růžová. 
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Ale evangelium se nesmí scvrknout na akce, činy, provoz - „něco udělat“. Musí mít také jasno v 
tom, čemu věřit. Alespoň trochu držet věrouku a neuhýbat. Nenechat se zasvětit do „hlubin 
satanových“, což byl rituál gnostického učení, znamenalo poznat podstatu zla, že satan není až tak 
silný, je docela lidský. Kdo poznal nejhlubší tajemství, ten už se jich nemusel bát, vlastně žil v 
představě tak běžné dnešku, že  zasvěcením do satanských hlubin začne vše ovládat – i zlo. Tak 
bychom si přáli, aby zlo už nebylo, aby bylo vymýceno! Ale tohle je léčka.  
 
Pán nepotřebuje, aby každý vystudoval teologii, nevkládá na nás břemena, která neuneseme, 
nevymýšlí další nároky nad základní požadavky (Skutky apoštolů 15:29). Pán chce, abychom se 
drželi toho, co máme. Chce, abychom střízlivě přemýšleli a věřili. Prostě si nenechali nabulíkovat 
nějakou kasárenskou báchorku. I dnes platí, že pokud nebude směřovat křesťanství výš, nebude 
pěstovat svůj rozum pod vlivem Ducha svatého, tak ztrácí vliv, nemá výhled a žije v nebezpečí, že 
podlehne nějaké čertovině.  

Píseň končí slokou dobře srozumitelnou v kasárenském městě: Kdo zvítězí, bude mít železný prut a 
potříská vše zlé. Přesto slibuje také metál, vyznamenání, hvězdu za hrdinství - Tomu, kdo zvítězí, 
dám hvězdu jitřní. (Zjevení Janovo 2:28)

Sambathe, medium Thyatir, měla svou církevní verzi v ženě, které Pán říká Jezábel. Jak moc se 
promítají poměry ve světě do těch církevních? Povězte si místní příklady.
Jezábel by se mohla od svých skutků odvrátit. Každému z nás se dává čas. Viz verše 2:21 a 22. 
Vyprávějte si příběhy o obráceních, rozhodnutích víry a krocích správným směrem.
Vojenská vyznamenání bývají ve formě kříže či hvězdy a nebo obojího. Jak se promítá do 
vašeho života utrpení pro Krista a jak prožíváte Boží ocenění?

Janovo Zjevení dnes 7
„Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života.“  

(Zjevení Janovo 3:5)

Zjevení Janovo 3:1-6
Sedm sborů - Sardy
Sardy (dnes archeologické naleziště u vesničky Sart, vedle města Salihli je asi 45 km vzdálené od 
Thyatir), původně hlavní město království Lydia, sídlo krále uchvatitele Gýga. Za jeho vlády 
v letech 680-644 př. n. l. se Sardy staly hlavním městem Lýdie a začaly rozkvétat. Král Gýgés 
založil dynastii Mermnovců, která se do poloviny 6. století před Kristem postupně zmocnila celé 
západní části Malé Asie.

V šestém století před Kristem mělo město veliký význam a velkou moc. Dodalo jí naleziště zlata, 
zlatonosná řeka Hermos (dnes Gediz) a její přítoky pod masivem hory, která se dnes nazývá Bozdag 
(2 154 m nad mořem). Údolí řeky bylo velmi úrodné. Není divu, že se tu v perských dobách razily a 
směňovaly první peníze na světě (v perštině se městu říkalo Sparda). Tato moc skočila rázem díky 
Kýrovi Velikému. Jeho vojáci vtrhli roku 547 před Kristem do zcela nehlídaného a nepřipraveného 
města, které tak bylo zcela vydáno na milost nepříteli. Když se Kýrovi vojáci objevili na vrcholku 
kopce, našli pevnost bez hlídek. Od té doby ztratili Sardy svoji suverenitu a začaly upadat.

Později byly Sardy jedním z důležitých míst římské provincie Asie. Vykopávky na počátku 
dvacátého století dělali Američané a odkryli jen maličko. Překrásné, dnes zčásti rekonstruované 
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lázně a gymnasion. Hned vedle jsou zbytky veliké a bohaté synagógy (pravděpodobně ze 3. století 
po Kristu). Ale už Josef Flavius zmiňuje, že v prvním století před Kristem byla v Sardech velká 
židovská obec (Židovské starožitnosti, XIV, 259). A o kus dále je vykopán Artemidin chrám 
velikosti srovnatelné s Efezem (nikdy nebyl dostavěn, začalo se někdy po 4. století před Kristem a v 
prvních stoletích křesťanské éry začal upadat) a vedle něj v roce 390 po Kristu byzantský kostelík 
(stavěný na dvě etapy). Kde měli svoje majetky křesťané prvních dvou století po Kristu, těžko říct. 
Sardy byly ale nesporně překrásným městem s velice vytříbeným pohanstvím, které dokázalo žít v 
pokoji s Židy i křesťany. 

V pramenech se zmiňuje úcta ke Kybelé, zobrazovaná s korunou ze hradeb, jako vrchní pevnost na 
blízkém masivu - odtud množné číslo Sardis - vrchní (citadela asi 450 m nad mořem) a spodní 
město. Kybelé, velká matka bohů, nenechala svého milovaného eunucha, pastevce Attira zaniknout, 
když se pro ni obětoval. Podle Pausania (asi 110-180 po Kristu, doma byl v Lýdii) přemluvila Dia, 
aby Attir neshnil a stále se mu kýval malíček. Působivá nesmrtnost! Ve skutečnosti byl Attir ve 
spleti mýtů předobrazem eunušství, které sloužilo obětavě k neustálé obrodě (revivere) přírody a 
světa v koloběhu ročních období. Tak jako mnoho jiných odrůd tohoto mýtu, hovoří o moci 
vzkříšení. 7

Křesťané v Sardech neměli problémy se Židy. V Pánově dopisu není ani zmínka o protivenství. To 
je velmi nezvyklé. Mezi synagógou, pohany a křestany byl smír, žádná opozice.  A zdálo se, že se 8

všichni v tomto městě „nějak domluvili“, vždyť šlo o obchod, o šperkařství (podle města se jmenuje 
kámen sardonyx, viz Zjevení Janovo 21:20). Kdo by nebohatl na výrobě a prodeji látek? Shoda a 
tolerance vypadala jako ideální stav, ale v Božích očích to bylo zaprodání moci vzkříšení. Mít 
pověst „dobrých sousedů, kteří nezkazí žádnou legraci“ před občany Sard, to není cílem křesťanské 
církve. Ovšemže: Revivere není žádné vzkříšení!  
 
A nejspíš to byl jeden z rysů církve v minulých třiceti letech po sametové revoluci v Čechách. Často 
se ozývalo, že prosazujeme kooperativní vztahy se státem. To by ale nemělo být všechno, měli jsme 
být svědeckým společenstvím. Církev neměla mlčet ke všemu nepříjemnému, neměla se štítivě 
vyhýbat problémům společnosti. Církev těch minulých třicet neměla mlčet, aby si nepohněvala 
mocné. Vyšla s Havlem, Klausem, vyjde i se Zemanem? Žádný rozdíl?  S církví není spojeno nic 
obnovného, nic moc s nádechem budoucnosti a jiných, nových poměrů. Uvažuje-li se o průmyslové 
revoluci 7.0, proč křesťané nepřišli s kulturou 8.0? Nic, co by zavonělo společnosti, aby si řekla: 
„Joj! Ano, to je cíl. To jsme potřebovali!“  
 
Příkladem: My jsme v Církvi bratrské například politovali, že jsme při navracení majetku zpět 
nedostali budovu Diakonie ve Strašnicích. Fajn. Jenže my jsme nenastartovali diakonát, neporodili 
jsme bolavě komunitu lidí, kteří by měli dočasné a stálé sliby a dovedli žít svou dočasnou a nebo 
stálou samotu jako volbu. Nikoli jako věčné čekání na partnera. Diakonát, který by zabezpečil 
kvalitní péči o osobnost služebníků - mužů či žen a rozvoj jejich osobnosti, podporu ve studiu, 
zajímavé stáže po světě, silnou podporu při nasazení doma či v cizině. Chybí nám nástroj pomoci, 
který by byl jasný a průhledný pro stát a společnost - a o krok napřed před nimi. Tak teď nemáme 
diakonky a diakony. Nemáme tedy ani jejich domy a je zcela logické, že na ně nemáme nárok. 

Zvláštní je, jak se v textu dopisu opakují slova skutky (3:1, 2 a 3 ve smyslu „činiti") a život a smrt 
(3:1, 2 a 5). A také textil - bílý šat (3:4 a 5). Pojďme nahlédnout na tyto pojmy blíže:

 Čerpám z bakalářské práce Slavěny Jurčíkové, z MU Brno, Velká Matka Kybelé, její podoba kult v době helenistické. 7

Brno 2007

 Vycházím z NIV Archeological Study Bible, Zondervan 2005, str. 20508
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1. Skutky. Pán je zná: „Vím o tvých skutcích…“ a dovětek „neboť jsem nenalezl tvé skutky úplné 
před Bohem…“ Jak mohou vypadat nenaplněné, neúplné skutky? Jak těm skutkům může mnoho 
chybět před Bohem? Jako by Bůh měl rozhodovat o skutcích… Přece je spravedlivý z víry živ! 
Zakřičíme s Abakukem (2:4) a Pavlem (Dopis Římanům 1:17). Je to tak, jako v obchodech po 
Vánocích jsou velké tabule o slevě. Předražené zboží je „levné“ a má slevu - na cenu, která je 
stejně ještě necudná. Pak můžete mít klidně slevu 80%! Podle jména, podle vývěsního štítu jsi 
živ, ale jsi mrtvý!

2. Život a smrt. To jsou podstatné živly úcty ke Kybelé. Něco umírá - a ohané si myslí, že to řídí a 
něco ožívá a oni mají pocit, že ta věčná jistota obnovy zemědělského cyklu dokazuje, že to 
bohyně má ve své hrsti. Nemá! To, co je na vymření, to, co vypadá živě a není, to je třeba 
zásadně měnit a nespoléhat na cyklus, který vypadá věčně. Pánu se jistě nelíbí pohodové a 
beznázorové soužití s pohanstvím. Tedy takové, které nejen respektuje názor jiných – což je 
dobré – ale v podstatě pohanství sdílí či jej považuje za stejné- podle hesla „Je jedno, komu se 
klaníš…“ Církev si tak zachovala jméno, ale nevěřila v moc vzkříšení, nevěřila v paradox 
křesťanství, v Krista Pána a Spasitele.

Jak z takového stavu ven? Jde to ještě? Určitě!
1. Nech to umřít! Na první pohled se má to, co je na umření, ještě zachraňovat. Tak vyznívá Nový 

ekumenický překlad (NEP) „Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření!“  (3:2) 
Ale to je trochu přepis. Samozřejmě má svůj význam v souvislosti textu. Porozumění však může 
být ještě jiné, blízké kralickému textu a původnímu řeckému. Cosi mělo umřít a nikdo to neměl 
křísit. Mělo to být mrtvé. U každého z nás je to něco jiného, ale cestou dopředu je rozhodný 
postoj vyznavače: potvrdiž toho, což mělo umříti. (Zjevení Janovo 3:2) Nepřechovávej za fasádou 
zbožnosti staré zvyky, které měly umřít. A protože se mluví o skutcích, nebude to hned věrouka, 
ale staré návyky, zděděné nálady, běžné kšefty se svědomím, klubové a stranické jednání… To, 
co z nás dělá nerozeznatelné účastníky běžného života společnosti.

2. Probuď se! Jak je to s probuzením? Nevztekáme se, že Pán Bůh nedal probuzení?  
Nevymlováme se, že nám budík selhal a že nás tatínek nevzbudil včas? Proč jsme si nenařídili 
budíček, neověřili baterie? Apoštol píše „Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. 
A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti 
Kristus.“  (dopis Efezským 5:13-14) Probuzením, které můžeme ovlivnit, se člověku udělá jasno! 
Apoštol cynicky obrací posloupnost, kterou používáme. 

3. Začni Božím Slovem! „Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň 
pokání!“ (Zjevení Janovo 3:3a) Bude to tedy souvislá a důsledná práce se Slovem, která vrcholí 
tím, že člověk jedná jinak. A to je vždy nepříjemné pro poklidnou společnost. A co to znamenalo 
v Sardách? Jít do sporů a kontroverzí s Židy a pohany? Za každou cenu zrušit smír? Nikoli, stát 
si na svém – všimněte si – dělat plné skutky (Kralicky) či nově – neúplné skutky doplnit. 
Pojednou to bude poctivá věrnost a aktivita – jindy zase vyznání, které chybí našim aktivitám. To 
přinese možná i spory. Možná se na nás bude někdo hněvat. Církev nemá za cíl zalíbit se světu… 
Evangelium musí být (1) intelektuálně, myšlenkově odpovědné a pochopitelné - žádná mystéria a 
pocity (2) lidsky poctivé, závazné, férové a vysvětlitelné (3) ekologicky přínosné, což je zatížený 
pojem. Lépe: přínosné pro Boží stvoření či opatrně řečeno únosné pro celé stvoření. Boží Slovo 
je vidět! 

A co, když se nic nezmění? 
Přijde soud. Sardy takový pád v minulosti zažily, díky Kýrovi Velikému v roce 547 před 
Kristem.  Fiktivní církev také povalí nenadálé skutečnosti: „Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako 
přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu.“ (3:3b) A není třeba hned 

#12



myslet na ten soud poslední. Pán Bůh své účty vyřizuje průběžně.
Dopis končí opět slokou z písně, která tentokrát zpívá o člověku v bílém. Pár sardských křesťanů, 
tedy - jak naše překlady nabízejí: několik osob projde náročnou Pánovou představou o křesťanství. 
Doslovně je to daleko přesnější: několik jmen. Tedy naprosto přesné osoby, jmenovití lidé. Náš Pán 
je vždy osobní. Těžko si jej představit s kartotékou, ale ano - má nás v knize. 

Sardy, jako místo vytříbeného textilního řemesla nabízely lecjaké oblečení. Barvířská dílna a 
obchody jsou ve vykopávkách vedle lázní. Ale bílá! To je barva vítězství. Na každém pořádném 
hradě či zámku se sluší mít bílou paní. Straší neusmířené, vyjadřuje svůj neklid po smrti… To a 
hodně navíc vyprávějí naše pověsti. Tady je to ale roucho, které svědčí o pokoji. Je to křestní 
roucho vzkříšených. Souvisí s módní přehlídkou před Otcem a jeho anděly, jak říká vzkříšený Pán! 
To je velký slib. 

Nesmrtnost proti vzkříšení. Revivere proti vzkříšení! Stojíme proti nepříteli Božímu, který se 
snaží říct o málo jinými slovy, že dovede to samé, co Bůh. Jako kouzelníci tváří tvář Mojžíšovi 
(Exodus 7). Je tedy nějaký rozdíl? A jaký? Jak vidíte církev proti světu kolem? 
Skutky, které nejsou úplné. Jak tomu rozumět? Co chybí našim činům… Co chybí našim 
slovům? 
Co je to činění pokání? Je to jen doznávání, a není to něco úplně jiného, než klystýr naší duše? 
Co by mělo docela vymřít, co bychom měli považovat za mrtvé?
Jak se probouzíte? Co děláte abyste vstali, když zvoní budíček?! Co to bude znamenat v 
duchovním slova smyslu? 

 

Janovo Zjevení dnes 8
„Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí.“  

(Zjevení Janovo 3:12)

Zjevení Janovo 3:7-13 
Sedm sborů - Filadelfie
Filadelfie (dnes Alasehir – nebo Ala-Shehir, což znamená město Boží) je známa čerstvými prameny 
(letecké společnosti je často využívají pro balenou vodu) a také hrozinkami - Sultánkami. To jméno 
si získalo svět. Dnes si v hypermarketech můžete koupit sýr Philadelphia, podívat se na velice silný 
film Philadelphia a nakonec v Pennsylvánii je stejnojmenné město, které bylo na čas hlavním 
městem Spojených států (1790-1800). Byly zde sepsány Deklarace nezávislosti a Ústava Spojených 
států.  
Kde je původ tohoto města? Bylo založeno králem Eumenem II. Sótérem. (Před rokem 220 -159 
před Kristem) v roce 189 před Kristem.  Pojmenoval jej Filadelfia (význam toho slova: ten, který 
miloval svého bratra) Eumenos myslel na svého bratra Attala II. (lterý byl v nemoci staršího bratra 
spoluvládcem od 159 a pak králem až do své smrti 138 před Kristem). Město pergamonských králů 
se pak od roku 133 před Kristem (po smrti Attala III., syna Eumena II.) stalo důležitým městem 
římské provincie Asie. Pod horou Tmolus (starověký název, dnes se jmenuje Bozdag) a na stejné 
řece jako Smyrna (Hermos, dnes Gediz) bylo město, které pro náš text mělo tři zajímavosti:
a) Často se třáslo. Euroasijská, arabská a africká deska na sebe tlačí a místo otřesů je právě v 

Anatolii.  Zemětřesení vrhalo Filadelfii do chudoby, protože se neustále znovu dostavovalo. 
Tady může být ozvěna nezničitelného sloupoví chrámu. Žádné stěhování sloupů, žádné 
přestavby (3:12).
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b) Právě proto zemětřesení bylo císařem Tiberiem město Filadelfia osvobozeno od placení daní  9

(říkalo se jí pak buď Neocesarea a nebo prostě Tiberiova), pomohl v dalším případě zemětřesení 
i Caligula, později Vespasián (díky tomu se říkalo Filadelfia Flavia). Pod Caracallou do 
Filadelfie přišly hlavní kulty impéria. Penízkům se ve Filadelfii říkalo Neokoron   „chrámový 10

domovník, či uklízeč“. V těch změnách názvu města může být ozvěna „nového jména“, které se 
zmiňuje ve verši 3:12. 

c) Poloha Filadelfie vždy nesmírně svědčila vinné révě. V kraji se uctíval Dionýsos. Kult, který se 
stal populárním v helenistickém Řecku, souvisel s opilstvím, sexem a dalšími nestřízlivostmi. 
Opilecké volání Euoe, Saboe! se ozývalo při oslavách Dionýza. Demosthenes (384-322 před 
Kristem) se přiznává ve své řeči vůči Aeschinovi (De Corona), že kdysi vedl bandy kluků 
povykujících Euoe, Saboe! Euoe bylo vzýváním Dionýza a Saboe Sabazia. Oba kulty používaly 
extatické uctívání. A protože se antická božstva překrývala a splývala, dá se říci, že se Dionýzios 
kryl s frýgijským božstvem nazývaným Sabazius, odtud tedy Saboe! Jenže to splývalo 
obyčejným lidem se židovskými výrazy Iao Sabao(th) či snad s pojmem Sabat. A emoce byly 
vždy primitivní. Tacitus uvedl, že si někteří lidé mysleli, že židé vzývají Bakcha! A v roce 139 
byli někteří židé vyhnáni z Říma za to, že se údajně snažili získat ke konverzi vyznavače 
Jupitera Sabazia.   11

A samozřejmě, že zase primitivní emoce zvedaly žluč židům, kterým připomínalo to opilecké 
povykování urážku zvolání Jahveh Sabaoth, vyslovovaného Iao Sabao(th). Nenávist byla na 
cestě. Proto chápeme, že byl kult Bakchanálií výrazem největšího ponížení pro Izraelity (viz 2. 
kniha Makabejských  6:7-9). Když Židé odmítali nést dionýzovské věnce z vinných ratolestí a 
listí, byli trestáni velmi tvrdě.  
 
Ježíš byl primitivním srovnáním zase zaměňován za Dionýza. Měnil přeci vodu na víno!  Navíc 12

běžné symboly vinného listu, hroznu a kalichu byly jak židovské, tak dionýzovské.  Není divu, 13

že se židé vztekali na křesťany. A ztvrdlo jim srdce. Tady je třetí souvislost: Pán je nad těmi 
domněnkami povznesen. Tohle vztekání není zbožní, je to jen synagóga Satanova! Pán všem 
vytrvalým vyznavačům slibuje věnec vítězů, nikoli z vinné révy – ale tentokrát vavřínový.

A bude hůř
Co chválí Pán Pánů, který má klíč Davidův a otevírá dveře, které nikdo nemůže zavřít a naopak ani 
otevřít, když Pán nechce? Co neuniklo jeho pohledu?  Chválí své věrné, že zachovali jeho slovo a 

 Tacitus, Annales 2.47, cf. Strabo 12.8.18, 13.4.10, John Lydus de mensibus 4.1159

 https://www.ebay.com/itm/PHILADELPHIA-in-LYDIA-198AD-Demos-Lion-Authentic-Ancient-Greek-Coin-10

i44305-/231386151601 

 Molly Whittaker, Jews and Christians: Volume 6: Graeco-Roman Views, University of Cambridge, 1984, str. 128 11

https://books.google.cz/books?id=8Bo4AAAAIAAJ&dq=Euoe,+Saboe!&hl=cs&source=gbs_navlinks_s 

 S postupným pronikáním židovství a křesťanství do antického světa, docházelo přibližně od poloviny 2. století po 12

Kristu ke vzájemnému srovnávání Dionýsa s Ježíšem v literatuře i ve výtvarném umění. Dionýsos má s Ježíšem několik 
společných prvků: jejich otec byl božského původu, zatímco matka byla smrtelná žena; oba přišli v rámci své expanze 
do Řecka z východu; oba dávají svým následovníkům víno, které je také součástí jejich rituálních obřadů; oběma jsou 
přičítány zázraky s proměnou vody ve víno a oba si prošli násilnou smrtí (Dionýsos Zagreus), po níž znovu oživli, čímž 
smrtelným lidem dávali naději na určitou formu nesmrtelnosti (Friesen, C. J. P. 2015: Reading Dionysus: Euripides ́ 
Bacchae and the Cultural Contestations of Greeks, Jews, Romans, and Christians. Tübingen: Mohr Siebec, str 19). 
Čerpal jsem z diplomové práce Bc. Veroniky Kostyálové, Dionýsos v umění a životě antického člověka (od rané až do 
pozdní antiky) MU Brno

 Někteří antičtí autoři se na základě dionýsovských motivů v židovském kultu snažili prokázat, že Židé uctívali 13

Dionýsa (Libera), jakožto dobyvatele Východu. Mezi takové motivy patřily masky, břečťanové koruny, poháry na víno 
či hrozny a listy vinné révy, které se nacházely například na mincích nebo sochařských reliéfech z Palestiny (Seaford, 
R. 2006: Dionysos. London: Routledge. str. 121- 122).
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jméno Pánovo nezapřeli (3:8), tedy zvládli držet věrouku a tato věrnost se projevovala skutky, nejen 
pózami a slovy. Pán ví o skutcích! Jméno Hospodinovo nebylo zaměněno. 
Pro Pánovy učedníky to byl život s nevelkou mocí, navíc komplikovaný nepřízní pohanství i 
židovství. A přesto malému sboru Pán přidává. To je obraz o otevřených dveřích, které nikdo 
nemůže zavřít (3:8). 

Jen Pán rozhoduje o tom, kdo je žid a kdo není: říkají si židé, a nejsou, ale lžou (3:9). Je tu zvláštní 
svěření oněch židů ze synagógy Satanovy učedníkům Pánovým. K čemu? Můžeme to brát jako 
jasný slib, že židé přijdou a uvěří. Budou přidáni křesťanům. Ale nám nemají padat lidé k nohám! A 
pokud ano, tak je máme hned zvedat. Svěření může znamenat také odpovědnost za jejich existenci v 
pomateném stavu. Nemáme se stát soudci nad těmi, kdo nás proklínají. Nemáme být vítězi nad 
těmi, kteří si před námi klekají. Pánovi služebníci jsou zachováni a slouží jiným!

Učedníci Pánovi z Filadelfie mají slib Boží pomoci, protože na světě bude jednoznačně hůř. Pán 
neslibuje rajské časy! Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, 
která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Drž se toho co máš! (3:10) To znamenalo nejen 
zachování stavu, ale zároveň i upevnění východiska, které odolá. To málo je třeba pevně uchopit a 
držet. Přijdou zkoušky na celý svět a nepominou Filadelfii. Až teprve po nich půjde o skutečné 
vítězství, zatím je to jen dobrý mezičas. Pán přijde brzy!

Celý dopis je protkán slovy o vytrvalosti křesťanů a motiv se nakonec opakuje ve slovech o 
vytrvalosti Boží přízně. Dopis totiž končí opět slokou z písně, která slibuje pevné místo v chrámě 
napříč všem zemětřesením. 

V neklidné oblasti Pán mluví o pevnosti a nehnutelnosti. Slibuje oporu ve zkouškách. Vychutnej 
si tři sliby založené na historických a politických souvislostech
Zjevení dané Janovi je politicky citlivé. Politické emoce jsou vždy primitivní, plné domněnek a 
rychlých soudů. Ač jsme jim vystaveni, nemáme je opakovat.  
Jsou nám dáni naši nepřátelé! Ne proto, abychom si vychutnali jejich porážku, ale aby měli 
někoho, až přijdou na to, že se mýlili… 
V textu se nic učedníkům nevytýká, naopak. Jsou vyzváni k tomu, aby se pevně drželi toho, co 
dostali. Je to výzva k omezenosti a neochotě se učit nové věci? A nebo je to výzva ke vděčné 
stálosti v jistotě víry a k novému a novému poznání Boží milosti?  

Janovo Zjevení dnes 9
„Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn,  

tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.“  
(Zjevení Janovo 3:21)

Zjevení Janovo 3:14-21 
Sedm sborů - Laodikea
Dopisem do Laodikeje končíme okružní cestu po sborech Malé Ázie. Je to taková referenční cesta. 
Jaké sbory bychom si jako referenční vybrali my? A jak bychom je řadili? A co by nám k nim řekl 
sám Pán? Nevíme, proč jsou zmíněny v tomto pořadí. Každopádně poslední sbor sklízí poměrně 
silnou kritiku.
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Káral církev za to, jaký je svět? Nebo káral ten svět? Je tento dopis ukázkou Kristova přehledu o 
politické a ekonomické situaci římských provincií? Je to skutečně misijní text, je to text pro 
evangelizační kázání? O čem to mluví? Ke komu to mluví, komu se to píše? 

Ač bývá tento text používán jako evangelizační pro kázání spíše pohanům, je jednoznačně psán 
církvi. A je kritický proto, že není žádný podstatný rozdíl mezi církví a světem. Laodikejská církev 
je stejná, jako okolní laodikejský svět. Neliší se od něj.  

Město Laodikea (dnes v rozvalinách blízko moderního Denizli) leželo na křižovatce cest v údolí 
Lycos. Leželo na vyvýšenině mezi řekou Lycos (Vlk) a jejím přítokem Kapros (kanec). Laodikea 
byla bránou do kraje. Bránou pro helenizaci a samozřejmě také pro šíření křesťanství. V okolí byla 
vlastně tři města. Trosky měst Kolosis, Hierapolis a Laodikeje  leží po stranách údolí řeky Büyük 14

Menderes. Ta tři města, si byla blízko bohatstvím a dary přírody. Sdílela i stejný křesťanský vliv. 
Sbory v Laodikeji a Kolosis si vzájemně četly Pavlovy dopisy a spravoval je nějakou dobu místní 
rodák Epafras.   15

Laodikea ležela na vyvýšenině mezi řekami a neměla svůj pramen, své studny. A bez vody byla 
velice zranitelná. Měla tedy kamenný akvadukt, zčásti asi pod zemí. Z Kolosis se vedla studená 
voda. A z Hierapolis horká. Ve městě Hierapolis vyvěrají ještě dnes velice horké prameny 
obsahující až 50 g minerálních solí na jeden litr vody a vytvářejí stále větší a větší travertinový bílý 
útes z dálky viditelný, říkají mu Pamukkale, bavlněný hrad. Voda byla odváděna kamennými 
vodovody do velké vzdálenosti a pomalu chladla.  Laodikejští tedy dobře věděli, co je vlažná voda. 16

„Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený a nebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani 
studený, nesnesu tě v ústech.” (3:15n) Polovičatost, nevyjasněnost, život bez vášně, bez zásad, bez 
zápasu. To je hlavní téma vzkazu Pána církve, který uzavírá diagnózu Laodikeje takto: „Já 
usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání.” (3:19) Toto je to podstatné, 
nevymlouvej se, ale horlivě doznej svoji vinu a přiznej si hřích. 

Zakladateli města byli Syřané a Židé, kteří přišli z Babylonie. Přivedl je Antiochus II Syrský 
(261-246 před Kristem). Město pojmenoval po své ženě Laodike. Židé se ale měli vracet do země 
zaslíbené. Po pádu velkoříše však radši hledali nový život, bloudili kde mohli, a svoje náboženství 
si nesli s sebou. Provincie (v tomto případě Frygie) byly ustaveny v roce 190 před Kristem. A tehdy 
se dostalo město na svůj vrchol. Když šel někdo vlčí roklí do Kilíkie, pak šel skrze chríám a tady 
vybíral hotovst či směňoval, platil poplatky. Díky svému průmyslu, obchodním a bankovním 
domům získalo město jistotu. Synagóga byla zřejmě velká a bohatá (Cicero, Pro Flacco 28.68) . 17

Víme, že Židé posílali do Jeruzaléma ve sbírce značné množství zlata na sbírku pro chudé. Mezi 
léty 27 před Kristem a 16 po Kristu a pak ještě v roce 60 po Kristu zničilo město zemětřesení. 
Město však vždy odmítlo pomoc Říma a díky svému velkému bohatství bylo rychle obnoveno z 
vlastních zdrojů.  

 Do Laodikeje (dnes v rozvalinách blízko moderního tureckého města Denizli) to bylo 18 km a do Hierapolis (poblíž 14

dnešního Pamukkale) 21 km. Z Hierapolis do Laodikeje necelých deset kilometrů. Údolí a řeka se jmenovala Lycos 
(Vlk) a její přítok Kapros (kanec). Kolosis bylo poblíž dnešního města Honaz. Zatím není vykopáno.

 Viz: Pavlův dopis do Kolosis 4:12-1615

 Laodikea měla kvalitní systém výměnných dílů kamenného potrubí, které se zanášelo usazeninami z vody z 16

Hierapole. Když voda přitékala do Laodikeje, byla už vlažná.

 Zdroj: Flaccus and the Jews of Asia (Cicero "Pro Flacco" 28.67-69) Anthony J. Marshall17
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Proto říká Pán v dopisu Laodikejským: „Neboť říkáš: Jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A 
nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v 
ohni pročištěné, a tak zbohatl.“ (3:17n)  

Při slovech o nahotě stojí za povšimnutí zmínka o bílých šatech. V údolí, kde se pěstuje ovoce a 
bavlna, jemuž vévodí velký útes bělostného bavlněného hradu, který roste tisíce let, jde o zjevnou 
narážku na šaty křtěnců. Šaty bohatých a oficiální roucho lékařů bylo černé, vypadalo téměř jako 
talár. Tedy místní jemná černá lesklá vlna, ze které se dělaly pláště a koberce kontrastuje s bílou 
bavlnou. Proto mají Laodikejští napsáno v dopisu: „Radím ti, abys ode mne koupil bílé šaty, aby ses 
oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty…” (3:18) Jemná narážka na nahotu už zní trochu ironicky. 
Ale ten, který byl na počátku… Ten si to může dovolit, vidí nás skrz naskrz. Důležité je všimnout 
si, že Pán bude obchodovat s Laodikejskými: Mají si koupit zlato a mají si koupit šaty. Narážka na 
jejich solventnost a nebo připomínka, že spasení není zadarmo, ale stojí život Kristův?  

A další reálie, která má ozvěnu ve zvěsti dopisu. Právě v Laodikeji, vyhlášeném centru lékařství a 
lázeňství, se dělala oční mast z frýgijského prášku,  pravděpodobně nějakého nerostu, který se drtil 18

a mlel. Proto: „Radím ti, abys ode mne koupil mast k pomazání svých očí, abys viděl.” (3:19) A 
všímejte si, Pán církve zase nabízí obchod! Chrámová poliklinika běžela samozřejmě pod dohledem 
místního božstva Men Karou!  Pod tím jménem uctívali obvatelé Frýgie všemocného Dia 19

vševládného. Men Karou, podle svatyně v Karuře, byl bohem plodnosti pro zemědělce, bohem 
chránícím hroby, tedy to, co bylo blízko poslední spravedlnosti a podsvětí. Lidé jej volali pro 
bezpečí, prosperitu a uzdravení. Běžným symbolem božstva byl srpek měsíce, který měla postava 
modly za svými zády. Ten je v dnešním Turecku státním symbolem. 

Božstvo, jehož jméno i uctívání si přinesli s sebou původní zakladatelé z Babylóna, bylo původně 
semitské a jeho název „všemohoucí” či „mocný”  naznačuje, že mohlo jít o verzi nám známého 20

Hospodina. Noví obyvatelé si chtěli přinést alespoň něco, co by je chránilo v životě i po životě. A 
ztotožnili si jej s dalšími mýty. Velké hřbitovy kolem antických měst (Hierapolis) naznačují 
nejenom velký počet pacientů, kterým se uzdravit nepodařilo, ale i touhu být blízko Pánu života i 
smrti. To přece známe ze židovského náboženství, jehož hřbitovy (nekropole) jsou nedotknutelné a 
přiléhají těsně ke chrámové hoře v Jeruzalémě. 

Když Pán církve najde takovou místní církev, neslibuje soud! Ani „Já kárám a trestám ty, které 
miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.“ (3:19) není možné brát jako ohlášení zdrcujícího soudu. On 
lidskou samostatnost neznásilní. Pán nevletí do dveří s halasným: „Už jsem tu!” - ale zaklepe u 
dveří.  
 
To ale znamená ten soud. Kde Pána nepotřebují, kde si stačí, kde zůstanou u pocitu správnosti a 
dostatečnosti, tam se vnucovat nebude! Kde mají pocit, že když chtěl přijít, tak měl už dávno přijít. 

 Všimněte si, že Pán Ježíš léčí podobně! Viz evangelium Janovo 9:6nn18

 Viz: https://www2.luthersem.edu/ckoester/revelation/Laodicea/Men%20Karou.htm 19

 Viz: „The Laodicean god was sometimes called Aseis, perhaps a Semitic word meaning „powerful.“ If that be so, it 20

would imply that a body of settlers from Syria were brought into the new city at its foundation, and that they had 
imparted an element of their own character to the god who was worshipped in common by the citizens generally.” a 
celý text zde: http://philologos.org/__eb-lttsc/chap29.htm  (Sir Wiliam Ramsey)
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A starat se měl především o ně! Tedy dopředu se kajícně ohlásit dopředu s omluvou, že nedocenil 
jejich úspěchy. Měl by se pokorně nechat provést domem až po ložnice a pochválit vybavení. Měl 
by navštívit jejich nekropoli, ocenit hrobky, které přestály i zemětřesení, položit věnec a slíbit 
vzkříšení… 

On nás miluje, ale podlézat svým lidem nebude! Omlouvat se nebude. To on ale neudělá. Přijel, 
klepe u dveří a nikdo jej nečekal. Zůstane před prahem a bez omlouvání si počká na pozvání. Proto 
volá mobilem - tedy píše dopis: „Jsem tu! No, tady u dveří! Jste snad doma, ne? Pokud ztišíte 
sebechválu, zaslechnete moje klepání. Zvonek jste dávno zrušili, nikoho jste nečekali a 
nepotřebovali, což?! Říkali jste si, že Pána Boha můžete hledat na louce a nebo v lese. 
Nepotřebujete lidi, je to moc složité s nimi vyjít. Pošta vám nechodí, nikdo vám nepíše, na vše si 
stačíte sami! Ale kdo mi otevře, toho budu hostit. Ne nebojte se, fakt nebudu jíst na váš účet! 
Všechno je připraveno… Můj nebeský catering to obstará.“  21

 
Tedy, abych byl přesný, říká: „Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k 
tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.” (3:20) Jen ti, kdo si připadnou potřební, kteří 
čekají. Jen ti, kteří ví, že jsou mizerní, a že nemají nárok! Jen ti, kteří otevřou dveře a náruč a 
řeknou: „Moje křesťanství nejde bez tebe, Pane, ale ani bez tebe, bratře, a ani bez tebe, sestro. 
Lezeš mi na nervy, ale ani bez tebe…!” Jen ti mohou ke stolu, jen ti budou pohoštěni Pánem. V 
liturgii mše kněz říká: „Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo 
jsou pozváni k večeři Beránkově.”  A všichni spolu pokračují: „Pane, nezasloužím si, abys ke mně 
přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.” 

A Pán církve uzavírá sloku písničky tím refrénem: „Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj 
trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co Duch praví 
sborům.‘ “ (3:21) 

Jaké zastávky bys dnes udělal na okružní cestě, abys představil problémy i krásu církve? Tady 
jsme měli sedm zastávek.
Všimni si, jak se Pán představuje. O Pánu věříme, že je zrozený, ne stvořený (nicejské vyznání) , 
znamená tedy počátek, jako že… Že velí, že je před stvořením a nad ním. Zná nahé stvoření… 
Co uvidí, když i bez rentgenu pohledí na naši církev.  
Uprostřed světa ale mimo svět. Tak má být poznatelná církev, Laodikejští splynuli, popiš na 
svém příkladě, co znamená být jiný? Nemluv o druhých, nemluv vztekle o církvi, ale mluv o 
sobě!
Proč s Laodikejskými chce Pán opakovaně (!) obchodovat?  
Jak vypadá moderní vlažnost? Je to opak náboženské horlivosti? Nebo je to nejasnost a 
nedůslednost - či jak jinak bys to popsal? A jaké vidíš východisko?
Zaráží tě také jemnost Pánova? Nesrší hněvem, ale prostírá stůl… Co všechno to znamená? 

 Nebo tak, jak to zpívá Sváťa Karásek: https://www.youtube.com/watch?v=gnp40TSsWaY 21
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Janovo Zjevení dnes 10
„„Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který 

přichází.“ (Zjevení  Janovo 4:8)

Zjevení Janovo 4:1-11 
Zpět na začátek
Sednete si k televiznímu seriálu a jednou z úvodních sekvencí je shrnutí minulého dílu. Pak titulky 
a úvodní píseň. Dramaturgické finesy se dají vidět také na začátku Zjevení Janova. Viděli jsme 
strhující začátek, pak jsme zahlédli titulky, když se kamera prolétla nad sedmi sbory. Tak jsme 
viděli krásu i bídu církve, teď vidíme spolu s Janem velký trůn a Boží majestát na něm. To je 
vlastně totéž, co na začátku. A to je i úmysl tohoto vidění, pán nad světem (úvodní sekvence 1. 
kapitoly) je pánem nad církví (přelet nad sbory první církve) a nad budoucností (to je to, do čeho 
vstupujeme). Když se díváme na církev neměli bychom zůstat jen u toho, co se jí podařilo a co je 
nenávratně zpackáno. To, co má zůstat lidem na očích, to je Boží majestát. Tedy ta přítomná 
budoucnost.22

Janovo zjevení není úplně originální. V literární formě se podobá začátku knihy proroka 
Ezechiele.  Jenže všechny židovské apokalypsy byly jevištěm pro heroické činy hrdinů Izraele.  23

Jan však mění v této bizarní knize pravidla apokalypsy s použitím mnohých Ezechielových obrazů 
k tomu, aby zjevil slávu Boží. Postupně si obrazy připomeneme.  

Obecně se dá říci, že tu jde o zážitek bohoslužby. A o to se různým způsobem snaží církev. Gotika 
zvedala oči vzhůru ke klenbám, na úrovni očí byly spíše obrazy vyučující. Baroko však sneslo nebe 
na zem a obklopilo věřícího zlatem a blýskavými kontrasty. Ale to dělají i protestanté, když obratně 
používají rozumové vjemy a chtějí zaujmout především intelekt člověka. Nicméně výsledkem té 
pozemské inscenace je poněkud zahořklá realita, která se nedá nijak srovnat s nebesy. Barokní 
sochy vepředu pozlacené bývají zezadu nedodělané, ba přímo vydlabané - aby nepopraskaly. Jsouce 
stvořeny pro perspektivu mají barokní sochy hlavu jako hydrokefalové, atd. Kázání jsou plna 
vzletných slov, ale ono to bohosloužení není moc vzdušné. Každá pozemská inscenace vidění 
Janova je trapná.

Vlastně se nedá napsat scénář, nelze rozkreslit scénografii knihy Zjevení a nedá se pořídit ani 
screenshot. Co se má stát potom, to není holá předpověď budoucnosti, ale spíše záznam stávající 
skutečnosti; toho, co je rozhodující nyní, ať přijde, co přijde… V popisech se nejčastěji střídají 
pojmy uprostřed a kolem. Někdy se zdvojují a prolínají, například čtyři živé bytosti (Ezechielův 
obraz 1:5-11) jsou „uprostřed a kolem“ (4:6). Člověk by se zeptal: „Cože?! Tak jako - kde?“ a u 
stejných bytostí je psáno, že mají „dokola a uvnitř plno očí“, což ekumenický překlad opisem 
vyjadřuje: „plno očí hledících ven i dovnitř“. Opět jde o převzatou vizi Ezechielovu (1:18).   24

 Husitská revoluce vycítila váhu eucharistie, když zvýraznila svátost oltářní (hostie do rozštípí v čele vojenských 22

zástupů), pak ji však úplně opustila v závěru - pod tlakem zmatku i chiliasmu opovrhovala církví a svátostmi, odmítala 
přítomnost Pánovu a vykládala ji filozoficky. Teologickou záchrannou brzdou bylo nejen navrácení eucharistie, ale 
služba podobojí jako výraz pravé církve, která káže, křtí a podává Večeři Pánovu. Tak se podobně máme vracet k pravé 
podstatě církve po každém chiliastickém úletu, kterých je stále dost. (Podle knihy Podoby eklesiologie v českém 
reformním hnutí, Jan Rokyta CČSH, 2018)

 Vykladači Janovi říkají, že je Novým Ezechielem. (Jewish Annotated New Testament, Oxford University Press, 23

2011)

 To je jako Merkava (řada izraelských tanků), trůn na kolečkách a ona nezatáčející kola jsou oči, osy kol pod pásy 24

tanku, ložiska, středy…
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Zatímco v prvním vidění není ani slovo o trůnu a jiných bytostech, zde jsou navíc korunovaní starci 
– staršovstvo dvakrát dvanácti, tedy dvakrát dostačující počet, úplný tým spolupracovníků a 
dvořanů. Husitský teolog Jakoubek ze Stříbra  v nich vidí dvanáct patriarchů, synů Jákobových a 25

dvanáct apoštolů. Kolem trůnu nejsou jen tyto trůny, ale i užší kruh a v něm čtyři bytosti, které 
podle tradice (z 5. století po Kristu) zastupují čtyři evangelisty. Matouš (člověk), Lukáš (býk), 
Marek (lev) a Jan (orel). Babylóňané měli také ve zvěrokruhu čtyři roční období symbolizována 
čtyřmi zvířaty: býk, lev, škorpion (člověk), vodnář (orel). 

K tomu, že jsou bytosti plné očí a vidí vně i dovnitř, je možno říci, že evangelium má přesně tutéž 
sílu. Popisuje tak prosté zemské skutečnosti, tak vnitřní pravdy a dotýká se toho, co není hned vidět.

Scénografie je tedy dostředivá. Zbožnost Janova zjevení dostává smysl tím středem, jímž je trůn s 
postavou Ježíše Krista. Tak se dnes snaží uchopit bohoslužbu i architekti. Kostely jsou do náruče.  26

Dlužno podotknout, že první modlitebny po tolerančním patentu nebyly formou autobusu, ale právě 
do náruče. Dále k trůnu: „A na tom trůnu někdo, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol; a kolem 
trůnu duha jako smaragdová.“ (Zjevení Janovo 4:3) Řečí barev je Pán bílý a červený, to oproti 
Ezechielově zářivosti přibírá onu červeň krve. Má moc odpuštění (Izajášovo proroctví 1:18-21). 
Ezechielova (1:22) nebeská báň, hebr. raqia, je jen bílá. Jan vidí nejen planetu, nýbrž i novou zemi 
smaragdově zeleně.

Jan nepřejímal jen od Ezechiele, ale od Izajáše (6:1-3), když volají bytosti se šesti křídly své 
keduša, chvalořečení (4:8) Volají slovy, která se ozývají v liturgii křesťanské církve při Večeři Páně 
(jak u protestantů tak u katolíků): „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a 
který jest a který přichází.“ Jan přejímá také od Zacharjáše (4:2) s obrazem sedmiramenného svícnu 
a řeči o duchu Božím. Tedy hned je těch duchů sedm (4:5). Sedm duchů není odkaz k množství, ale 
k úplnosti, Pán Bůh má ducha (duchů) tolik, kolik je potřebí. Jeho mocí je duch, nikoli pozemská 
síla (Zacharjáš 4:6).  
 
A sklené moře je podlahou trůnního sálu. Moře jako sklo je obrazem pokoje a míru. Moře bylo vždy 
symbolem nejistoty, sil zhouby a zmatku, tak se objevuje i ve Zjevení Janově. Ale tady je najednou 
klidné jako sklo. Před Bohem zmrzlo a Bůh a jeho dvořanstvo po něm šlape. Petr se kdysi v moři 
topil (Matoušovo evangelium 14:28nn), ale jednou po něm se zástupy bude chodit bez problémů 
(Zjevení Janovo 14:3). Ale opět to není úplně původní motiv. Jan zpracoval Zprávu z Enochovy 
knihy (1. Enoch 14:10). Výtečně ztvárnil tento motiv v litomyšlském kostele Nalezení sv. Kříže 
Václav Cigler, když doprostřed čtyřech bytostí a pod báň dal moře sklené.

Snad naposled: Všude je ohlušující zvuk a blýskání (4:5). Vraťme se k onomu baroku a hřmění 
varhan a zábleskům světel. A kdykoli bytosti vzdají čest Tomu na trůnu, tak uctívají i starší, ta 
čtyřiadvacetičlenná velerada. Starší moc neposedí na svých trůnech, protože čtyři bytosti chválí 
Boha stále - dnem i nocí - a jakmile Toho na trůnu (nepojmenován) pochválí, kutálí se koruny 
starců až k Božímu trůnu - nebeský bowling. A odpovídají také známými slovy z bohoslužebných 
knih: „Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou 
vůlí všechno povstalo a jest.“  (Zjevení  Janovo 4:11) To je ale výsostně politické vyjádření, běžně 
užívané prohlášení o pozemské instituci Říma, do níž nastupoval někdo nový a byl vítán těmito 

 Výklad na Zjevenie sv. Jana, ed. F. Šimek, Praha 193225

 Marek Štěpán, kostel sv. Václava, Sazovice (2015-2017)26
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slovy. A „pán a bůh“ si říkal také císař Domicián (vládl 81-96 po Kristu). 

Stejné, ale jiné... 
Naše křesťanská shromáždění mají být hezká, důstojná a neděli máme slavit. Nicméně nemůžeme 
nijak inscenovat, přehrát nebeský výjev, ke kterému byl Jan pozván jako divák. Nemá nás vzrušovat 
co se tam děje, ale jak a proč se to děje. A děje se to proto, aby všem bylo jasno, že Pán Bůh vládne 
a řídí svou církev i celý svět. Církev a její současná bída nás nesmí zadusit. Chiliasmus nás nesmí 
vyosit. A ať se stane do budoucnosti cokoliv. Králové, pánové, předsedové a prezidenti byli a budou 
- ale Božího majestátu se to nedotkne a vládu mu nikdo nevezme. 

Jak může být Janovo zjevení originální Boží řečí a zároveň opisem biblických a dokonce 
mimobiblických zdrojů? Jak může být politickou knihou? A jak je to s dopadem biblických 
textů na okolní svět dnes? 
Jak se díváš na neděli - slavíš a nebo světíš? A proč to a proč ono? Co je ti odporné a co je ti 
milé na církvi a jejích formách - a proč; pojď o tom mluvit!  
Doporučuju procházku do kostela Nalezení sv. Kříže a společné čtení této kapitoly (4.) Zjevení 
Janova.
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