
Neděle Rogate  v Litomyšli, 26.5.2019

Introitus:

Buď Bůh pochválen, že nezamítl mou modlitbu a neodňal mi své milosrdenství. Žalm 66:20


„Den ze dne hledím smrti do tváře – ujišťuji vás o tom, bratří, při všem, co pro mne znamenáte, v 
Kristu Ježíši, našem Pánu! Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských 
pohnutek, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak ‚jezme a pijme, neboť zítra zemřeme’. 
Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.’ Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte…“

1. Korintským 15:31-34


„Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích 
deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako 
levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou 
moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v 
obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před 
šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“ A bylo jí dáno, 
aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se 
Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti 
svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i 
rasou; budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa 
zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka. Kdo má uši, slyš! Kdo má jít do zajetí, 
půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost 
a víru. Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila 
jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby 
klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i 
oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy 
a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která 
byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla 
život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí 
všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele 
cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího 
jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a 
je to číslo šest set šedesát šest. 
Zjevení Janovo 13


Dětem: Přišlo mi v týdnu oznámení, že na poště je cenné psaní. Hned jsem se tam vydal. Proti 
podpisu mi tam vydali obálku odeslanou z Opatovic nad Labem s vyznačením ceny: Padesát tisíc 
korun. Nikoho v Opatovicích neznám, nic mi nedluží. Netrpělivě jsem obálku hned před poštovní 
budovou otevřel. V obálce byly klíče na červené šňůře Litomyšl-lázně ducha. Jeden z klíčů byl 
bezpečnostní. Vůbec jsem nevěděl, co to má znamenat. Šel jsem si vyzkoušet ten bezpečnostní 
klíč do našeho zámku, dal se tam vsunout, ale neotevíral. Naše nebyly a ani to nebyly klíče „od 
nás“. Třeba klíče někdo ztratil a nějaký dobrodinec z Opatovic je našel a poslal na naši adresu. 
Jak mám ale najít majitele? Poradíte mi? Vyfotografoval jsem klíče a vyvěsil na facebooku. Nic. 
Děti, co byste dělaly vy? 

Dopovím vám to: A najednou mi volala Eva Beňová z našeho sboru a ptala se po klíčích. Byly to 
klíče od beňových, které měla Christy a posílá mi je její bratr, který bydlí v Opatovicích nad 
Labem. Vzala si je, když odjížděla. A slíbila je poslat nazpět touto cestou. Proč to vyprávím?

Všichni máme Bibli a ta je nám klíčem od nebeských bran. Jenom nevíme jak s ní pracovat. Které 
dveře se tím klíčem dají otevřít. Velmi často neznáme adresu. Říkáme: „Jo, někde to tam je 
napsaný…“ Potřebujeme někoho, kdo prorocky řekne, které dveře se tím klíčem otevírají, 
abychom se dostali dovnitř. 


Nesvatá trojice 
Týden po svatodušních svátcích se připomíná neděle sv. Trojice. Protože se nám Bůh zjevil v Otci, 
Synu i v Duchu svatém. To abychom si připomněli, na základě čeho můžeme křesťansky žít. 
Opakuje se to každý rok, abychom porozuměli tajemství, které je zjeveno na příběhu Izraele. Na 
první pohled to vypadá, že podstatou křesťanského života jsou jiné skutečnosti. Jak jsme se 
narodili, jak se zrovna cítíme či kolik máme ještě sil. A podle toho si vyžadujeme, aby pro nás 
udělali lidé kolem to a ono. Jako by závisel náš život na lidech kolem nás a na všech okolnostech 
tohoto světa. Daleko více však záleží na tom, co udělal a dělá Pán Bůh.
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Neděle sv. Trojice bude za tři týdny, proto připomenu nesvatou trojici. A zase, můžeme se řídit ve 
svém životě podle pocitu, nálad a bude to vypadat jako to zdaleka nejpodstatnější hledisko. Není 
to tak, je třeba rozumět světu. Mít jeho klíče a někoho, kdo nám prorocky vysvětlí, jak to v tom 
světě chodí. Měl jsem starého učitele (francouzštiny, tělocviku a českého jazyka), který mi vykládal 
Bibli. Starý kazatel Antonín Voříšek mi prorocky přivlastňoval biblický text. A zároveň mi kladl na 
srdce: „Musíš číst Rudé právo! Musíš rozumět světu. A sám si jej kupoval a četl jej.“ Řeknu vám, 
co s tím Rudým právem pak dělal: Balil do něj cihly, které vozil do Litvínova. Dal si takto 
zabalenou cihlu do aktovky spolu s Biblí a zpěvníkem, když jezdil do Litvínova kázat. V Litvínově 
cihly skládal do hraničky na zahradě domu, kde se církev scházela. Věřil, že se tam jednou bude 
stavět kostel. A že je třeba takovou stavbu připravit cihlu po cihle. 


Rozuměl Bibli a vyznal se v politice, namáhavě pracoval až do stáří. Nestavěl se zády ke 
skutečnosti. Nešvejkoval narozdíl od jiných… „Zastřelil bych Švejka!“ řekl jeden ze zahraničních 
novinářů před několika dny.  Ano. Český člověk se ještě stále prošvejkovává současností. Baví jej 1

dělat si legraci, zároveň se stále bojí, aby neztratil teplé místečko. „Nejlepší pro český národ by 
bylo zbavit se Švejka!“ končí svá slova Jonathan Ledgard ze Skotska rozhodně.


A já to udělám tak, že vám dnes odemknu text ze třinácté kapitoly Zjevení Janova a budu 
otevřeně mluvit o skutečnosti, kterou tady žijeme. To naše Zjevení Janovo, je vlastně Zjevením 
Ježíše Krista (viz Zjevení Janovo 1:1). Hlavním tématem toho, co v textu čteme, je svrchovaná 
vláda našeho Pána. Zklamu tedy každého, kdo by čekal díl seriálu Bitva o trůny. Žádný boj dobra 
se zlem. Zjevení Janovo je triumfální oslava Ježíšova vítězství. Ještě historická souvislost: 
Předkládám vám text, který měl udržet v pozornosti a zároveň v dobré naději křesťany prvních 
století, kteří pro víru trpěli. To byli první čtenáři a vykladači. Pokud viděli v jednotlivých postavách 
tohoto děje nějakou podobnost se svou dobou, bylo to určitě správně. Porozuměli svým zápasům 
o věrnost v pronásledování. 


Zároveň je naše třináctá kapitola vzorcem, podle něhož jednají všechna dračí a šelemní 
společenství v dějinách - včetně těch dnešních. A proto je to užitečné i pro nás. Nesvatá trojice, to 
je drak, který v předchozí kapitole spadl na zem, a dvojice šelem; jedna vystupující z vody a druhá 
ze země. 


Předně si prosím všimněte, že drak je trochu komická postava. Je to „veliký ohnivý drak s deseti 
rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě má královskou korunu…“ (12:3) Rozumného tvora tíží 
každá - i sebemenší - odpovědnost. Byť mít na starost jen klíče, natož korunu. Pošetilý sbírá 
královské koruny, jak jen může. Ani jedna koruna však neznamená skutečnou vládu, drak to má 
dopředu prohrané. A ví to! Dokonce se tu ozývá výzva k jásotu všech v nebesích. Mohli bychom 
po této kapitole skončit, jako už mnohokrát: „Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich 
přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo 
času mu zbývá.“ (12:12) První osoba nesvaté trojice. Zoufalec, který má sedm hlav zatížených 
sedmi korunami. A v tuto chvíli neví, kterou hlavu si dřív podepřít, protože má všechny hlavy 
těžké. Vidíme jej, jak po prohrané zběsilé honičce stojí vztekle na břehu moře a spřádá plány.


A přijde na nápad. Drak z moře vyvolá šelmu. Ovšem, tvor bez fantazie nemůže vymyslet nic 
nového. Vytvoří jen svoji kopii. A ta je ještě více k smíchu, než on sám: Má sedm hlav, ale na nich 
deset korun (13:1). Jakpak se mu tam asi vejdou? Samozřejmě, má na svých hlavách deset rohů a 
tak se jí na nich houpe deset korun. A aby bylo jasno, s kým máme tu čest, počmárá se ještě 
urážkami samotného Boha. Zbombí se tagy na čelech jako sprejeři zdi vedle kanálu.


Už začnu vykládat a odemykat smysl těchto divných obrazů. Zlý ve všech podobách, které byly, 
jsou i budou nedovede nic jiného, než hrabat moc. Zlého draka nenapadne nic jiného, než 
kopírovat svou směšnost. Všichni mocní kopírují předchozí mocné. Stačí, aby noví mocní zdědili 
po odvolaných mocipánech hrníček na kafe. A opakují téměř všechno, co dělali jejich předchůdci. 
A ta drakova kopie neumí také nic jiného, než nadávat a urážet. A dodnes: Zlý hledá, koho by 
udělal ke svému obrazu, komu by dal klíčky a zasvětil do svých tajemství. Drak potřebuje někoho, 
kdo by hrál jeho dračí roli, protože se drak cítí zoufale sám. Na zlo je totiž člověk vždycky sám. 
Zároveň si drak zavazuje svoje kopie, aby na něm byly závislé. 


 Zastřelil bych Švejka, T. Lindner, rozhovor s Jonathanem Ledgardem. E., Respekt 20/20191
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Drak dá šelmě trůn (13:2), ale vyzradím tajemství. Drak žádný ve skutečnosti nemá! Ve Zjevení 
Janově se všechno točí jen kolem jednoho trůnu (4:2). Jiný tam není. A na něm sedí ten, který se 
hlásí: „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. (1:17n) Náš Pán, náš spasitel! To je jeho trůn. On má klíče od minulosti 
i budoucnosti. 


Co na tom, že není jiný trůn, říká si dračí propaganda. PíáR hlásí: Vyrobíme nějakou kopii trůnu a 
dokonce ji budeme půjčovat. Updatujeme ten Boží nápad. Drak totiž chce být obdivován a 
vychvalován. Nebo litován, že si při své práci pro dobro všech a pro upevnění dračí moci hrozně 
uškodil. O kolik peněz přišel! Je velmi účinné kňourat a probouzet soucit. A hodí se, když budou 
litovány taky dračí kopie. Drak a jeho propaganda proto vytvoří mýtus o smrtelné ráně. 


Všimněte si: „Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila…“  (13:3) 
Hlava vypadala? Všechno může být jakoby. Znáte to mocné slovo současnosti… Ale i kdyby: 
Jakpak může být šelma zraněna - dokonce mečem - jak se později dozvíme (13:3 a 14)? 
Nepodceňujte draka! On sám sebe tak moc miluje a je tak strašně zoufale sám, že si stvoří kopii, 
šelmu, kterou přizabije. Jistě, když se to hodí, dovede přizabít i své kopie, nemá je rád - to drak 
neumí. Zranění jedné hlavy ze sedmi se dá podat jako nebezpečí smrti celého tvora (13:3).  A 2

propaganda či kampaň z toho zranění, které se nakonec zahojí, udělá z jedné zahojené hlavy 
zázrak téměř jako zmrtvýchvstání (13:14). Takže drak i šelmy šeredně zveličují. Šelma není mrtvá, 
není vzkříšená - ale hodně o tom mluví! A tak statečně tančí na svém vlastním hrobě.


Proč? Protože drak i všechny jeho kopie, i ta druhá, kterou ještě neznáme, všichni v té trojici jsou 
připsáni smrti. Však poslouchejte: „Kdo má uši, slyš! Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má 
zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.“ (13:9n) Text je 
dobré číst ještě takto: „Kdo odvléká do zajetí, půjde do zajetí; kdo zabíjí mečem, musí být mečem 
zabit.“ To byl ČSP a ještě kralicky: „Jestliže kdo do vězení povede, do vězení půjde; zabije-li kdo 
mečem, musí mečem zabit býti. Zdeť jest trpělivost a víra svatých.“ To je pravý osud Draka i jeho 
šelem. Tomu věříme: Kdo mečem zachází, ten mečem schází…


Jedna kopie drakovi nestačí, ze země vystupuje další šelma, která dělá mluvčí té první šelmě. 
Vypadá jako beránek, jen dva rohy. Přesně to zní takto: „Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila 
jako drak.“ (13:11) a první šelmě dělá ta druhá sekretáře: „Z pověření té první šelmy vykonává 
veškerou její moc.“ (13:12)  Poradci zřejmě drakovi poradili, že šelma nesmí moc odstrašovat 
zjevem. Stačí, když bude efektivně tlačit - přes náboženství: „Nutí zemi a její obyvatele, aby 
klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.“ (13:13) a budou se dělat i zázraky a 
stavět chrámy a sochy. Přímo se říká: „Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi 
obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně 
zraněna mečem, a přece zůstala naživu. (Stále se bude opakovat ta údajná možnost, ta imitace 
smrti a vzkříšení. Soucit, údiv, jakoby tu bylo něcojakovzkříšení. Co na tom, že nafouknutá 
bublina…) Socha, nehybná socha mluví. Přesně to zní takto: „Je jí dáno, aby do sochy té šelmy 
vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní 
nepokleknou.“ (13:15) Známý motiv z knihy Danielovy. Ale, co je to za zázrak?! My přece žijeme v 
době 3D animace. Vyplašený člověk však už bere všechno. I nehybnou sochu, která mluví. Co je 
to za vdechnutý život, když socha jen mluví? V téhle strachuplné kapitole je jemný Boží humor: 
Nesvatá trojice dovede jen imitovat, vykrádat, lhát, podvádět, strašit a brát lidem dobrou víru!


Pozemská šelma bude také tlačit na lidi přes ekonomiku: „A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i 
chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani 
prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.“ (13:16n) Efektivně tlačit 
na lidi. Aktivně podporovat činnost celní správy, berňáku a všech certifikačních úřadů. Kontrolovat 
a tlačit. Co nejvíce povinností, ať mají co nejvíce vykazování - „Ať nás co nejvíc nemají rádi - to my 
rádi!“ Jen co nejvíc svázat svobodný obchod a v něm člověka a jeho víru v dobrého Pána.


Finále té kapitoly nás má ujistit, že to, co tu vidíme, nebude nic víc, než trojité stvoření, trojitý 
člověk. Nebude to trojitý Bůh. A ani nic podobného tajemství svaté Trojice. Nesvatá trojice šestek 
ukazuje, že tu není nic víc, než vzpoura stvoření pocházející ze šestého dne. A to limitovaná 

 My ale přece známe z pohádek, že drak, kterému Jiřík utnul jednu hlavu, je stále plný síly!2
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vzpoura stvořeného: „A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva 
měsíce.“ (13:5) Zase časové omezení, které známe z jedenácté kapitoly. To je „třiapůl“, polovička 
sedmi, neúplný čas tří a půl roku. Nic se neděje o vlastní vůli, ale s Boží brzdou „Je jí dáno“ (viz 
13:5, 7, 14 a 15) Nesvatá trojice nemá nic od sebe.


Pán Bůh si může dovolit tak komický text, jaký jsme četli. To není švejkování z jeho strany. To je 
humor z nebes (Zjevení Janovo 12:12)

Stojí tu Boží dílo v porovnání s řečmi stvoření. Vůbec si všimněte, jak mnoho záleží na tom, co se 
říká! Nesvatá trojice nás uvádí do světa, kde se  mluví a mluví. Žvaní a žvaní se i velice silná slova. 
Stvoření se rouhá nebi. Ale náš Bůh stojí bez proměny, je činný, miluje a dělá! Dal za nás svého 
Syna, který byl skutečně mrtvý a skutečně vstal z mrtvých.


Zpět na začátek:

Znaveni svými pocity, ztrátou sil, přetížením docházíme k tomu, že celý svět se odehrává v tom, 
jak se kdo na nás podíval, jak se cítíme a co prožíváme. Ostatnímu se nevěnujeme, a nebo se 
dokonce pomateně vysmíváme starostem světa, stvoření. Švejkovsky se usmíváme. Jako by šlo 
jen o ten náš život, jen o tuhle chvíli. Jako v tom, co citoval apoštol Pavel do Korintu: „A hle! Veselí 
a radost, zabíjení skotu a porážení ovcí, požírání masa a pití vína: Jezme a pijme, neboť zítra 
zemřeme.“ (Izajáš 22:13)


Není to tak. Potřebujeme porozumět moci Boží i světu, abychom mohli žít z víry. Abychom věděli, 
koho poslouchat a koho se bát. A zároveň s Bohem potřebujeme pochopit jak svět pracuje a jak 
se jej nemáme bát. 


Disclaimer: Pokud vám to dnešní čtení někoho připomíná, tak ta podobnost není zcela náhodná. 
Je velmi případná. Vždycky tu taková šelemná nesvatá trojice byla, je a bude. Ale to není, to čemu 
bychom měli říkat své Amen. My říkáme své přitakání Pánově hlášce: „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. 
(1:17n) Tak tedy - Amen!


Na cestu:

„Nic nezmůžeme proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy… Nakonec, bratří a sestry: žijte v 
radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a 
pokoje bude s vámi… Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého 
se všemi vámi." (1. Korintským 13:8nn)
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