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KDYŽ BŮH SPÍ 
Jednoho dne vstoupil on i jeho učedníci na loď; řekl jim: "Přeplavme se na druhý břeh jezera."                
Když odrazili od břehu a plavili se, usnul. Tu se snesla na jezero bouře s vichřicí, takže nabírali                  
vodu a byli ve velkém nebezpečí. Přistoupili a probudili ho se slovy: "Mistře, Mistře,              
zahyneme!" On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho. Řekl jim: "Kde je                  
vaše víra?" Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: "Kdo to jen je, že rozkazuje i větru a                   
vodám a poslouchají ho?" (L 8,22-25) 

Spánek je skvělá věc a každý si někdy rád dobře pospí. Odpočinek nám totiž pomáhá nabrat novou                 
sílu. Spánek může být ale problémem, pokud spí ten, kdo má bdít – ať už je to strážný ve službě,                    
nebo řidič za volantem. V takové chvíli totiž hrozí všem kolem nebezpečí. 

Jeden z nejdramatičtějších okamžiků v životě Ježíšových učedníků přišel ve chvíli, kdy pluli za             
bouře po jezeře, a jejich Pán spal. Zděšeně volali: „Mistře, Mistře, zahyneme!“ (L 8,24) V té chvíli                 
se cítili bezmocní, vydáni napospas nepříznivým okolnostem. Ježíšova přítomnost v loďce ale byla             
zárukou toho, že nejsou sami. Byl s nimi, připraven udělat vše proto, aby bezpečně dopluli do cíle. 

V životě každého z nás přicházejí chvíle, kdy se nám zdá, jako by Bůh spal. Vše kolem nás                  
„bouří“, přicházejí problémy, nemoci, komplikace, a On se nijak neprojevuje. Neznamená to však,             
že by nás opustil. Stále o nás ví a je připraven nás tím vším provést. 

Milý Pane, nauč mě uprostřed „bouří života“, kdy zdánlivě „spíš“, důvěřovat tvému slibu, že jsi se                
mnou a máš mě rád. Oldřich Svoboda 

Kalendář 
2. 2. so Den osobní evangelizace 
2. 2. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
3. 2. ne 10:00 Konference Modlitba, Střední 10 
5. 2. út 17:30 Setkávání nad evangeliem podle Lukáše: V hlavní roli Ježíš, Střední 10 
5. 2. út 19:00 Studentská bohoslužba: S kým zápasím?, Střední 10, Martin Turčan 
9. 2. so 10:30 Kázání: Petr ČÍK  (9:00 Studium Bible) 
10. 2. ne 13:00 Bowling, Rubín (Makovského nám. 1) 
11. 2. po 19:00 ZOB - Skrytá chemie lásky, Impact Hub Brno, Cyrilská 7 (M. Voráč) 
13. 2. st 19:00 ZOB - Když láska zbloudí, Impact Hub Brno, Cyrilská 7 (M. Voráč) 
14. 2. čt 18:00 Klub Zdraví Střední - Názory na výživu u jiných národů (MVDr.  Krátká) 
16. 2. so Národní týden manželství (9.-16. 2.) 
16. 2. so 10:30 Kázání: Jan JUSTRA (9:00 Studium Bible) 
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16. 2. so 19:00 ZOB - Sexuální inteligence v  praxi vše. dne, Impact Hub Brno, Cyrilská 7 
19. 2. út 18:00 Klub Zdraví Olomoucká - 5 jazyků lásky (Ing. J. Černoch) 
23.2. so 10:30 Kázání: Pavol FOLTÍN (9:00 Studium Bible) 
23. 2.  so 17:00 Atmosféra, Impact Hub Brno, Cyrilská 7 

Narozeniny 
týden 3. - 9. 2. týden 10. - 16. 2. týden 17. - 23. 2. týden 24. - 2. 3. 
Vít K. Radka Č. Milena V. 

Petr Ch. 
Marie S. 

Jaroslav P. 

Oznámení 
● Kluby Zdraví Brno Střední a Brno Olomoucká vás zvou na své pravidelné přednášky a               

ochutnávky zdravé stravy. Na Olomoucké se konají přednášky v úterý třetí týden v měsíci a               
na Střední ve čtvrtek druhý týden v měsíci. Témata a přednášející se střídají. 14. 2. se               
můžete těšit na přednášku Názory na výživu u jiných národů. Přednášející je MVDr. Věra              
Krátká. Na Olomoucké proběhne přednáška 19. 2. a bude na téma 5 jazyků lásky aneb i po                 
20 letech jako zamlada. Tématem nás provede Ing. Jaroslav Černoch. Začátky jsou vždy v               
18 hodin. Aktuální program najdete na http://zdravi.casd.cz nebo       
http://brnolesna.casd.cz/category/klub-zdravi/. 

● Od 5. 2. bude každé úterý od 17:30 probíhat studium Bible. Na přednášky Oldy Svobody               
můžete pozvat přátele či nechodící členy. Tématem studia bude Ježíš v evangeliu podle            
Lukáše. 

http://zdravi.casd.cz/
http://brnolesna.casd.cz/category/klub-zdravi/
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Vycházka na běžkách 
V neděli 20. 1. jsme se v malém počtu vydali na           
lyžařskou vycházku. Někteří jsme stáli na běžkách po        
dlouhé době. Navíc sníh po oblevě a mrazech značně         
ztvrdl, takže to hlavně v lesních úsecích byl spíše balet na           
ledě. Ale nádherná příroda v okolí golfového hřiště       
Kořenec nás přímo ohromila. Tak zase příště SKOL!  

Tomáš Knobloch 
 

Bowling 10. února 
Rádi bychom vás pozvali na společný „turnaj“ v bowlingu. Zamluvili jsme zatím jen 2 dráhy na                
10. února 2019 do http://bowlingdartsrubin.cz v Rubínu (Makovského náměstí 1, Brno). Začátek            
pronájmu máme od 13 hodin. Takže je vhodné přijít ve 12:40 pro přezutí do zapůjčených bot. Cena                
za dráhu je 210 Kč/hodinu. Na dráze může hrát až 6 hráčů (35 Kč na osobu). Můžeme hrát co nám                    
síly dovolí (rezervaci máme na 2 hodiny). Pokud máte zájem se zúčastnit, tak mi, prosím, napište               
nebo mi to ústně sdělte, ať vím, kolik drah přiobjednat :) Děkuji.        Tomáš Knobloch 

Novoroční veršíky 2019 
Verš pro náš sbor: Židům 12,1-2 „Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme             
všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s                   
pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu                  
nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.“ 

Verš pro Sobotní školu: Žalm 119,151 „Ty jsi, Hospodine, blízko, všechna tvá přikázání jsou              
pravda.“ 

Verš pro Diakonii: Přísloví 9,10 „Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého             
je rozumnost.“ 

Verš pro Dětskou sobotní školu: Žalm 9,11 „V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť                
ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.“ 

Verš pro Křesťanský domov: Žalm 33,22 „Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe             
s důvěrou čekáme!“ 

Verš pro Osobní službu: Židům 13,20-21 „A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou              
smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem               
dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď                   
sláva na věky věků! Amen.“ 

Verš pro Pokladnu: Izajáš: 26,7 „Stezka spravedlivého je přímá; spravedlivému sám urovnáváš            
dráhu, Bože přímý.“ 

Verš pro Službu žen: Žalm 37,18 „Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví             
potrvá věčně.“ 
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Vyčištění chrámu (Jan 2:13-22) 
Příběh vyčištění chrámu nám zdánlivě Ježíše líčí násilným způsobem. Nejsme úplně zvyklí si jej              
takto představovat. Co se stalo s laskavým a milujícím Ježíšem, pánem lásky? Najít rovnováhu              
mezi těmito obrazy je výzva. Abychom lépe pochopili celý příběh, potřebujeme trochu pomoci od              
historického pozadí. 

Mezi záznamy synoptiků a Janovým popisem události je několik rozdílů. Tím          
nejdůležitějším je však čas. Zatímco synoptici umísťují událost na konec Ježíšovy služby, jako             
jedno z jeho posledních veřejných vystoupení, které zároveň slouží jako čin, na který se budou               
jeho žalobci později odkazovat, v Janově evangeliu je událost umístěna za začátek jeho veřejného              
působení. Jan explicitně toto umístění nevysvětluje. Proto si nejsme úplně jistí, jestli byly dvě              
očištění chrámu nebo je Janův důvod tohoto umístění čistě teologicko-autorský. 

Příležitost Ježíšovy návštěvy Jeruzaléma je Pesach (Velikonoce) - první ze tří v evangeliu             
(Jan 2:13; viz Exodus 12). Tato informace značně osvětluje celou událost, protože spousty věrných              
židů z dálky navštěvovalo Jeruzalém. V chrámě mohli obětovat oběť. Nicméně, protože přišli z              
veliké dálky, nemohli cestovat se zvířetem, které by zde později obětovali. Z tohoto důvodu zde               
byl ustanoven trh pro prodej zvířat, kde si lidé mohli koupit patřičnou oběť. Nebo lidé prostě mohli                 
obětovat peníze. Dále židé, starší dvaceti let, byli povinni zaplatit chrámovou daň (Exodus             
30:11-16). Bohužel musela být daň zaplacena v chrámové měně (tyrské mince; viz Matouš             
17:24-27; 26:14). Proto lidé museli směnit různá říšská platidla na tyrské mince. Důvodem pro              
výměnu platidla byla vysoká čistota stříbra v tyrském šekelu nebo, pravděpodobně, protože říšské             
mince nesly obraz pohanských vládců (nicméně dokonce i tyrský šekel nesl pohanské božstvo).             
Dále měli židé zakázáno razit vlastní mince. Díky významnosti těchto povinností byl celý proces              
zneužíván vysokými cenami za tyto služby. Toto všechno se odehrávalo na vnějším nádvoří             
chrámu (nádvoří pohanů). 

V textu, když Ježíš přichází do chrámu, jsou popsány dvě skupiny související s výše              
popsaným: “prodávající (τοὺς πωλοῦντας [tús pólúntas])” a “penězoměnci (κερματισται         
[kermatistai], κολλυβισται [kollybistai])” (Jan 2:14). Prodavači konkrétně prodávali “dobytek a         
ovce a holubi (βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς [boas kai probata kai persteras])” - zvířectvo,               
které bylo určeno pro chrámové oběti. Zatímco penězoměnci “sedíce (καθημένους [kathémenús])”           
za stoly směňovali peníze. Slovo κερματιστής obecně označuje někoho kdo směňuje větší obnos            
peněz na menší (z κερματίζω znamenající “rozdělit/rozříznout na menší”). Další slovo je            
κολλυβιστής (z κόλλυβος znamenající “malá mince”) ukazující na poplatek za směnu. Toto dění             
Ježíše nutí zasáhnout, jak je vylíčeno v následujícím verši. Prodavači byli vyhnáni pryč. Toto              
nebylo učiněno nějakým krutým nebo násilným způsobem. Kdyby tomu tak bylo, římské jednotky             
by rychle přišly zjednat pořádek. Ani nečteme o nějaké tvrdé reakci od prodejců a penězoměnců. 

Významnost Ježíšova činu vysvětluje sám Ježíš: “Nedělejte dům mého Otce domem tržiště            
(μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου [mé poieite ton oikon tú patros mú oikon                 
emporiú])” (Jan 2:16). Problém s těmito službami nebyl pouze to, že vysoké procento z ceny šlo do                
kapes prodejců, ale to, že z bohoslužby dělali něco jiného - kladli umělou překážku mezi lidmi a                 
Bohem. Toto je něco, co Ježíše trápí, protože na prvním místě přišel tuto překážku odstranit. 

Další význam události je, že chrám byl postaven pro jeden konkrétní úkol. Měl sloužit jako               
místo setkávání lidí s Bohem (Exodus 25:8). Uvnitř, v nejvnitřnějším místě, svatyni svatých,             
přebývala šekinah - boží přítomnost (z “přebývat ׁשכן) [šchn])”; viz Exodus 40:34-35). To je důvod              
proč byl chrám pro Judaismus tak důležitý. Umístit jakékoliv překážky, které bránily přístupu k              
chrámové bohoslužbě, bylo jako vložit překážku mezi lidi a Boha. Ale pro Janovo evangelium je               
žijícím chrámem sám Ježíš (“přebývat (ἐσκήνωσεν [eskénósen])” v Jan 1:14 je narážka na “stan              
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(σκηνή [skéné])” setkávání). Je to On, kde se ve skutečnosti setkáváme s Bohem (Jan 14:9).               
Uvedené koresponduje také s tím na co Ježíš poukazuje, když říká: “Zničte tento chrám a ve třech                
dnech jej postavím (λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν [lysate ton naon                
túton kai en trisin hémerais egeró auton])” (Jan 2:19) a zároveň Jan vysvětluje ve svém vyprávění               
(Jan 2:21). 

Když toto vše dáme dohromady, Ježíšova důrazná reakce je ospravedlnitelná. Nejen že            
očišťuje chrám, ale také využívá příležitosti, aby ukázal, kde může být Bůh ve skutečnosti nalezen. 

Michal Schejbal

Hesla Jednoty bratrské 
Hesla Jednoty bratrské neodmyslitelně patří k duchovnímu odkazu Jednoty Bratské. Vycházejí           
jako pomoc při každodenním čtení Bible. 

„Hesla Jednoty bratrské“ a „Denní čtení 2019 - Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské“ jsou publikace               
podobné naší Jitřence. Každý den je systematicky kombinován starozákonním a novozákonním           
textem. Starozákonní verš-heslo je losován ze souboru 1824 citátů. Novozákonní verš-vyučující           
text- je k heslu vybírán. Tento text někdy heslo doplňuje, jindy rozvíjí nebo k němu stojí v                 
kontrastu. Losování a výběr veršů probíhá v německém Ochranově (Herrnhut), kde tradice vznikla. 

Hesla vznikla v roce 1728 a tiskem začala vycházet nepřetržitě od roku 1730. V roce 1740 byla                 
poprvé přeložena do francouzštiny a angličtiny, o dva roky později do holandštiny a 1758 se               
poprvé objevují v češtině. Spolu s misionáři se postupně rozšířila nejen po Evropě, ale i do zámoří                 
a byla postupně překládána i do dalších jazyků. V současné době vycházejí ve více než 55 jazycích                 
v Evropě, Africe, Americe i Asii v nákladu několika milionů kusů. Hesla vycházejí také hebrejsky               
a řecky a ve slepeckém písmu.  

Od roku 2010 vycházejí hesla v České republice kromě klasické podoby i ve formě týdenního               
diáře. 

Následující dvě zamyšlení nad Žalmem 34, 15 jsou převzata z publikace pro letošní rok 2019,               
jedná se vždy o úvodní slovo. 

Vyhýbej se zlu, konej dobro, vyhledávej pokoj a o něj usiluj.  Ž 34, 15 (JB-Jeruzalémská bible) 

Tři krátké a jasné vy, které bychom mohli shrnout do slov „jak žít“. 

První výzva ukazuje, že zlu je třeba se vyhnout. Jistě to neznamená utéci z tohoto světa, spíš si se                  
zlem nezadat a ošklivit si to, co se oškliví Pánu Bohu. 

Druhá výzva je pozitivní, vybízí nás ke konání. Nestačí jen znát dobro, ale je třeba konat jej. Cílem                  
křesťanova života pak není „hlavně se neušpinit hříchem“, ale aktivně do světa přinášet dobro              
evangelia. 

Poslední, dokonce dvojitá výzva má co do činění s pokojem. Pokoj není výsledkem toho, že nám                
vše hraje do noty a my jsme díky tomu v klidu. Boží pokoj je stav, kdy se netrápíme, protože víme,                    
že náš život je skryt v Bohu, navzdory tomu, že nás leccos trápí a bolí. Jenže Pán Bůh je pánem                   
nejen nad dějinami, ale i nad našimi životy. Kdo tuto pravdu prožije, ten pozná, co je to pokoj od                   
Hospodina. Toto poznání stojí určité úsilí – přesně tak, jak je to v žalmu. Jenže se jedná o úsilí,                   
které je korunováno – pokojem.                                   David Novák, předseda Rady Církve bratrské 
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Usiluj o pokoj a nech se jím vést.    Žalm 34, 15 (B21-Bible 21. století) 

Mít v životě od všech a od všeho pokoj, to si v skrytu přeje naše sebestředná duše. A jistě nelze                    
lidem než přát, aby v životě zažívali pokoj. Slovo „Usiluj o pokoj“ vypadá jako výzva k pořádné                 
porci snahy o urovnání mezilidských vztahů. Vždyť i apoštol Pavel píše Římanům: „Je-li možno,              
pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji“. Žalmista David nás však vede jinam. Pokud chceš                  
mít v životě klid, usiluj o ŠALOM, tedy o Boží pokoj. V češtině máme oproti mnohým národům                 
výhodu rozlišení mezi mírem, klidem a pokojem. To nám umožní nezahledět se jen na lidský klid,                
ale na hluboký rozměr vztahu s Bohem a Ježíšem Kristem. 

Celé Písmo je postoupeno pozváním k hledání Boha. Právě žalmisté velmi často vykreslují stav             
duše, spočine v Božím pokoji. Například: „Což nejsem spokojený a poklidný, jako když matka své               
dítě nakojí? Pokojný spánek i probuzení je v Hospodinu, který je zdrojem bezpečí.“ Ale i Nová                
smlouva je plná poznání, že pokoj Kristův bude přebývat v těch, kteří se mu vydali, ba dokonce je                  
bude střežit nad každé pomyšlení. Ne nadarmo je český výraz pokoj, spojen s kojením. Kdo viděl                
spokojené nakojené dítě, ten má před očima stav, o kterém je letošní heslo. Stav hlubokého spojení                
dvou jedinců, kde slabší je v bezpečí a čerpá jistotu a sílu od silnějšího. Závislost kojence na matce                  
je známá.  

David nás povzbuzuje k podobnému stavu ve vztahu k Bohu. Kdo žije v závislosti na Stvořiteli a                 
Spasiteli, ten bude zakoušet pokoj v jakékoli době. A ještě něco navíc. Právě tento hluboký vztah                
dává i zřetelnou orientaci v životě. Mnoho křesťanů se snaží rozpoznat Boží vůli pro svůj život.                
Kolik pomýlených sourozenců, kteří byli přesvědčeni o Božím poslání do jejich života, jsem již ve               
své kazatelské praxi poznal. Jen někteří se však nechali vrátit ke zdroji a přijali korekci od                
Kristova těla.  

Ten, kdo usiluje o nejužší vztah s Ježíšem, nemusí složitě hledat. Ten je Bohem veden, protože ho                 
zná důvěrně. Neznamená to, že nedělá chyby. Ale i s těmi náš Otec počítá. Právě život z Božích                  
zdrojů otevírá cestu pokory a bázně Boží. V pokoji, který převyšuje každé lidské pomyšlení, a v                
poznání, že jen milostí Boží jsem to, co jsem. Jan Klas, Jednota bratrská            

ODDĚLENÍ „SLUŽBA PRO ŽENY“ 
V listopadu loňského roku jsme prožily krásné celodenní setkání žen z brněnského okrsku CASD.              
Z bohatého programu vybírám do únorového Zpravodaje esej Michala Schejbala „Ženy v knize            
Zjevení“. Věřím, že vás obohatí při studiu knihy Zjevení, kterou v prvním čtvrtletí letošního roku              
otevíráme každý týden.                                                                                                 Marie Skálová 

Ženy v knize Zjevení 

V prvním čtvrtletí roku 2019 budeme mít znovu možnost trávit intenzivněji čas s knihou Zjevení               
prostřednictvím materiálů sobotní školy. Nejen, že se nám tak naskýtá možnost znovu se odvážit              
vstoupit do složitého světa, kterým tato kniha provází, ale také můžeme o různých podmětech a              
otázkách vzájemně diskutovat. Mnohdy právě otevřený dialog nad různými tématy pomáhá s jejich             
vnitřním zpracováním. Záměrem této eseje je nabídka dialogu ať už vnitřního nebo s lidmi okolo               
nás, ale také zhoštění se odvahy konfrontovat svůj duchovní život s obsahem knihy Zjevení. 

Pro naše účely kniha Zjevení nabízí čtyři pozoruhodné obrazy žen, které v nás mohou vyvolávat               
určité rozpaky. Prvním obrazem, se kterým se v knize Zjevení setkáváme, je postava Jezabel, která               
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negativně ovlivňuje věřící v Thyatirech, čtvrtém sboru (Zjevení 2:20). Dále se v knize objevuje              
rodící žena oděná sluncem, která je pronásledována (Zjevení 12:1-2.13). Dalším a nejvýraznějším            
obrazem ženy je nevěstka, která sedí na šelmě, smilní s ní králové země a je opitá krví svatých                  
(Zjevení 17:1-6). Posledním obrazem je žena, která je nevěstou beránka (Zjevení 21:9). 

Toto u některých radikálních vykladaček vyvolává představy, že Janovo Zjevení není vůči ženám            
příliš tolerantní. Proč jsou protibožské aktivity připisované právě ženám? Proč jsou popsány tak             
ponižujícím a tvrdým způsobem? Proč jsou vylíčeny v souvislosti s utrpením a násilím? Proč jsou               
obecně vnímány v podřízené pozici? Nyní není možné se věnovat všem zmíněným textům.             
Vybereme si tedy pouze jeden, kterým celou záležitost osvětlíme. Pro naše účely tedy vhodně             
poslouží Zjevení 17, které popisuje patrně nejtvrdší obraz v celé knize - ženu jako nevěstku.              
Nejprve se však pojďme zamyslet nad tím, jak byla žena vůbec vnímána v prvním století, do               
kterého se datuje sepsání knihy Zjevení, a jestli by nám tento pohled vůbec pomohl objasnit tyto                
otázky.  

V době římské říše byla struktura společnosti odlišná od toho, na co jsme zvyklí dnes. Stručně by                 
se tato společnost dala charakterizovat jako společnost nadvlády. Lidé, kteří měli k dispozici moc,              
ji uplatňovali nad slabšími, a to od císaře až po rodinu. V obecném měřítku tuto strukturu nadvlády                
narušuje křesťanství svou etikou služby bližním jako jednu z nejvyšších ctností. Avšak v praxi zde              
stále existuje patriarchát stejně tak jako i otroctví. Židovské ženy byly primárně vázány na domov.               
Zodpovídaly za výchovu dětí a za domácí práce (vaření, praní). Zatímco veřejný život jim nebyl              
přístupný (například náboženské povinnosti nebo svědectví u soudů). Na druhou stranu, ale měli             
muži výslovnou povinnost zajistit rodině jídlo, šaty a svým ženám potěšení ze vztahu mezi mužem               
a ženou. Zrovnoprávnění žen je až nedávný vývoj zejména během dvacátého století a v jistém              
ohledu stále probíhá. 

Tento historický ohled by nám mohl poskytnout určitou odpověď na to, proč jsou obrazy ženy v                
knize Zjevení zarámovány tak jak jsou, na základě nižšího postavení žen v tehdejší společnosti.              
Nicméně samotná kniha Zjevení od těchto úvah vede jiným směrem. Podle Zjevení 1:1 se              
dozvídáme, že kniha je nám dána, aby symbolicky naznačila věci, které se brzy stanou skutečností               
tím, že se vyplní. Není tedy možné tyto obrazy ženy historizovat – to znamená promítnout je do                
dějin jako konkrétní dějinné jednotlivce. Mají svou symbolickou povahu. Řekneme si dobře, ale to              
samo o sobě stále nevysvětluje, proč je pro vyjádření této symboliky použita právě žena?              
Abychom mohli být konkrétní, budeme se teď věnovat textu Zjevení 17, kde se hovoří o nevěstce. 

Krátce shrnuto, Zjevení 17 velmi výrazným jazykem popisuje ženu nevěstku, která sedí na             
šarlatové šelmě (3b-6a). Když je žena ve vší kráse Janovi ukázána, vyvolává to v něm určitý údiv                 
(6b). Protože je tento obraz zahalen tajemstvím, anděl dále Janovi vysvětlí (7), kdo je ve               
skutečnosti šelma (8-14) i žena (15-18). Zjevení 17 nejen že ukazuje na zvrácenost nevěstky, ale               
také jakým způsobem je s ní skoncováno. Nakonec se totiž její vydržovatelé obrací proti ní a velice                 
násilným způsobem ji spálí. Na konci kapitoly, ve verši 18, pak anděl jasně řekne, že žena je pouze                  
symbolem města Babylon. Se symbolickým označením pro město je také spjata beránkova nevěsta             
(Zjevení 21), která představuje Nový Jeruzalém. Klíč pochopení obrazu ženy tedy poskytuje sám             
text, který ji identifikuje jako město. 

Ukazuje se tedy, že obraz ženy pro město není žádnou náhodnou metaforou, ale naopak odpovídá               
známé analogii ve starověku i Starém zákoně, která ztotožňuje město s ženou, jenž je vnímána jako                
matka jeho obyvatel. Tím pádem nemůže jít o nějaké zneužití žen, nýbrž v pozitivním smyslu o to,                 
co bylo pro starověkou kulturu běžně srozumitelné. Žena je použita jako symbol pro             
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organizovanou skupinu lidí, jenž byl starověk schopen takto dekódovat. O nějaké stigmatizování            
žen tu vůbec nejde. 

Ačkoliv obsahově toto zamyšlení hovoří o ženách, není tak docela o nich. Na pozadí našeho              
uvažování se totiž objevuje zároveň jiné téma, mnohem důležitější a závažnější pro četbu knihy             
Zjevení. Je to téma „Do jaké míry máme brát symboly knihy Zjevení doslovně?“ Ukazuje se, že je                 
potřeba jít malinko za text a pochopit jeho další souvislosti, abychom mohli symboly správně              
uchopit a rozumět jim. Není tedy nutné se složitou symbolikou nechat zastrašit a zmalomyslnit.              
Kniha Zjevení nám pak může ukázat nádherné a povzbuzující poselství o Ježíši Kristu, které v               
sobě skrývá a doslova čeká na to až bude zjeveno. 

Při čtení knihy Zjevení, a zvláště pokud hovoří o ženách, je tedy nutné mít na paměti, že tato kniha                   
v žádném případě ženy nedehonestuje, ale využívá dobře známé analogie ženy k tomu, aby předala               
prorocké poselství týkající se nějakých konkrétních skutečností. Michal Schejbal        

JAK DOCHUTIT MANŽELSTVÍ 
Přepis přednášek autora - kazatele Jana Dymáčka. 
1. Muž, žena a soukromí vztahu 
2. Každý jsme jiný a je to dobře 
3. Most mezi mužem a ženou aneb co je a co není láska 
4. Co by si měla uvědomit žena, aby bylo ve vztahu dobře 
5. Co by si měl uvědomit muž, aby bylo ve vztahu dobře 
6. Také se hádáte? 
7. Co by se měl naučit muž od ženy a žena od muže 
Cena: 74 Kč 

Národní týden manželství. ❤  

Sledujte rozhovory na   
HopeTV.cz (vpravo), 

přečtěte si brožuru  (vlevo) 

nebo prostě vemte svého    
manžela či manželku na    
rande! Inspirovat se můžete    
na  manzelskevecery.cz 

 

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno-Lesná 
Společenské centrum Brno-sever (velký sál v 1. poschodí) 

Okružní 823/21, 638 00 Brno-Lesná 
http://brnolesna.casd.cz, brnolesna@casd.cz, 

https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna/ 
https://plus.google.com/u/0/117575262909727977460 
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