
5. Neděle po Velikonocích                                                                                  26. května 2019 

 

 
Skutky apoštolů 16,9-15:  Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho 

prosil: „Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!“ Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali 

na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. 

Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samothráké a druhého dne do makedonské 

Neapole. Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamnějším městem té části Makedonie a římskou 

kolonií. V tomto městě jsme strávili několik dní. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se 

domnívali, že tam bude modlitebna; posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. Poslouchala 

nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. 

Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, 

obrátila se na nás s prosbou: „Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a 

buďte mými hosty;“ a my jsme její naléhavé pozvání přijali. 

 

Zjevení Janovo 21,10.22-22,5:  Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi 
svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho 
chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo 
světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle; králové světa 
mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude. 
V něm se shromáždí sláva i čest národů. A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, 
nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, 
která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo 
stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má 
léčivou moc pro všechny národy. A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho 
služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již 
nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a 
budou s ním kralovat na věky věků. 
 
Jan 14,23-29:  Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude 
milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A 
slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám 
všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám 
dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. 
Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to 
nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili. 

 
Dary Božího slova, Ducha a pokoje    

 
Svaté město Jeruzalém, o kterém čteme ve Zjevení, není dnešní město Jeruzalém v Izraeli. Je to 
představa dokonalého „prostoru“, příbytku pro soužití vzkříšeného člověka s Pánem Bohem. 
Písmo se vůbec nezmiňuje o tom, jak jsou ony příbytky vybaveny, jak ten prostor vypadá. 
Dostatečná informace pro nás je „budeme navždy s Pánem“ (1Te 4,17).  
Každé starověké město mělo svůj chrám či spíše chrámy. Jeruzalém měl chrám Hospodinův a 
Izrael byl na něj hrdý. Ale Ježíš sám  (v rozhovoru se samařskou ženou)mluví o modlitbě „v 
duchu a v pravdě“, pro kterou není třeba žádný posvátný prostor. Nový Zákon je k chrámu (k 
budově) zdrženlivý, protože Božím chrámem je tělo křesťana, v němž přebývá Duch Boží (1K 
6,19). Živým chrámem Božím je církev.  



V našem čtení Jan (autor Zjevení) nevidí žádný chrám. Tuto „funkci“ dokonale plní přítomnost 
Boží a Beránkova.  
Nový Jeruzalém je návratem ztraceného ráje, z něhož byl člověk vyhnán. Vyhnání není jen 
pouhý trest za lidskou vzpouru. Stvořitel vyhnáním brání ještě většímu zlu, slyšíme v 1M 3,22: 
„Nepřipustím, aby člověk vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky. A Hospodin 
člověka vyhnal z ráje.“ Člověk okusil ovoce stromu poznání, ale strom života je pro něj ztracen. 
Může poznávat, ale nemůže neomezeně žít. Nicméně poznání mu ani v ráji nepřináší žádné 
štěstí, ba právě naopak. Vidí jen svou nahotu a skrývá se sám před sebou i před Bohem. Nezdá 
se, že tím vším, co jsme poznali – například v tajemném životě hmoty i výzkumem vesmíru, 
zmizela bolest, nešťastnost a utrpení lidí. Naopak, všeho spíše přibylo a v hledání pomoci jsme 
mnohdy bezradnější. V tom je patrně nejhlubší tragika lidského údělu, že jsme svévolně 
okusili ovoce ze stromu poznání. Víme totiž, že musíme zemřít.  
Janovo vidění nového Jeruzaléma je naproti tomu ve spojení s životem. Stromoví života roste 
všude, jeho ovoce dozrává dvanáctkrát do roka a listí má léčivou moc pro všechny národy. 
Tady, kde už není smrti,  
z nejtěsnější blízkosti Boží vyvěrá řeka živé vody. Konec je krásnější než začátek Bible; tam 
čteme o ráji, ale také o hadu. Zde však není žádné pokušení a nic proklatého. Harmonie 
(soulad) mezi člověkem a Bohem nemůže být porušena žádným hříchem.  
Nemáme představu, jak Bůh vypadá. Víme o něm jen to, co nám o sobě zjevil ve slovech 
proroků a apoštolů. Tomu můžeme uvěřit, či naopak neuvěřit. Ale spatřit jej nemůžeme. 
Nedokážeme pohlédnout do žhavého slunce, aniž bychom byli oslepeni. Bůh je jeho Stvořitel – 
jak bychom tedy snesli pohled na něj?  
Zjevení však ukazuje právě k tomuto nejvyššímu vrcholu, který jinak je životu nebezpečný; 
vidět Boha znamená zemřít. Proto ve Starém zákoně slyšíme o Mojžíšovi, kterému Hospodin 
zakrývá rukou oči, aby ho nespatřil (2M 33,22). 
Nyní však se smí víra proměnit ve vidění. Uzříme jeho tvář a budeme mu sloužit a současně 
s ním kralovat. Nic většího už není.  

 
Ježíš přislíbil učedníkům, že Duch svatý jim bude připomínat, čemu je on vyučoval a povede je 
v životě (viz vedení apoštola Pavla). Slovo v Písmu v Novém Zákoně a předávané ve zvěstování 
církve, při našem přemýšlení nad ním. Není to jakási literární pozůstalost po velké osobnosti, 
kterou si pravidelně opakujeme, ale živé slovo samotného Boha. To slovo sdělil Ježíš svým 
učedníkům, i nám, abychom je přijali, zachovávali (žili podle něj). 
Duch svatý poskytuje lidem trvalý a hluboký pokoj. V tomto světě je pokoj chápán obvykle 
jako nepřítomnost konfliktů, avšak pokoj, který dává Duch svatý, je důvěra a jistota v 
jakýchkoli okolnostech. Máme-li tento pokoj, nemusíme se bát přítomnosti ani budoucnosti. 
Proto prosme Pána Boha, aby nás naplňoval pravým pokojem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


