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Zj 1, 4-8: „Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který 
přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, věrného svědka a 
prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás obmyl od 
hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – Jemu sláva i moc na věky. 
Amen. Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli… Já jsem Alfa i 
Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.“   

Jsme na začátku letošního adventu a otevíráme poslední knihu Bible, prorockou knihu 
Zjevení sv. Jana. Poselství této knihy je určeno na prvním místě a především „sedmi církvím 
v Asii“. Jsou to slova povzbuzení a naděje, která mají dodat odvahu a sílu křesťanům v Efezu, 
Smyrně, Pergamu, Thyatirech, Sardech, Filadelfii a Laodikeji. Je to v době, kdy se na křesťany  
soustřeďuje pozornost římských úřadů a jsou nuceni se u výslechů vzdávat Krista a místo 
něho uctívat císaře. Podle Janova proroctví křesťany čeká těžké období pronásledování. 
Přesto se od začátku ve Zjevení Janově dostává do popředí slovo o Boží moci a slávě a o velké 
lásce Spasitele Krista. Ten Ježíš, kvůli kterému křesťané mají trpět, je ve skutečnosti jejich 
zachráncem a jedinou nadějí! A víra, kvůli které mají procházet protivenstvím, je vlastně 
silou a oporou jejich života. Proč by se tedy měli vzdávat toho, co je jim nejdražší a 
nejvzácnější? Ale jak si mají v takové situaci uchovat víru, vydržet příkoří a nezradit, nezapřít 
a neuhnout? To jsou otázky, které si možná kladli křesťané na konci 1.století n.l.   

1.  Uprostřed trápení, ale s Bohem  

Když se na to podíváme z čistě lidského hlediska, je nám jasné, že křesťané se z takového 
vývoje události neradovali. Jejich vnitřní radost, radost z víry v Krista, se jim snažily kazit 
úřady a policie, kteří strašili arénami a upálením. My jsme určitě rádi, že žijeme ve svobodné 
zemi a můžeme bez problémů vyznávat svou víru. Přesto víme, že těžkosti kvůli víře 
provázely Kristovu církev od samého počátku. Víme také to, že žádné pronásledování, ani to 
ze strany římských císařů, ani ze strany jiných totalit,  Kristovu církev nepřemohlo a nezničí.  

Do situace vnějšího útlaku a nebezpečí přináší apoštol Jan přání milosti a pokoje od svého 
Boha a Spasitele Ježíše Krista. Místo toho, aby křesťanům radil, kam mají utéct před nenávistí 
a jak se mají vyhnout utrpení, přeje jim Boží pokoj a blízkost. Není to provokace, není to 
ironie. To je pohled víry. Navzdory tomu, že jsou křesťané v ohrožení, jsou v Boží dobré péči. 
O svém Pánu mluví apoštol jako o tom, který je věčný, kterému patří všechno a který je 
Pánem nad dějinami. Je to takový křesťanský „protestsong“: i když venku „zuří“ nenávist, 
nad křesťany se stahují mraky, je zde Ježíš, který na své děti nezapomněl, který jim přichází 
na pomoc a je nablízku. To není nějaká laciná útěcha. Je to svědectví o tom, že Ježíš má 
poslední slovo. Zatím to sice vypadá, že v tomto světě vítězí síly zla a tmy, které šíří zkázu a 
strach. Trápí nás, že dobré a správné věci často troskotají a znovu triumfuje zlo. To, co 
vidíme, je těžkou zkouškou pro naši víru. Jenže ve skutečnosti je to jinak. Skutečným Pánem 
světa je Ježíš Kristus, ten, který zvítězil nad smrtí a silami zlého. Ten znovu přijde, přichází. 

2.  Poselství o Kristově slavném příchodu 

Pro křesťany v těžké době má Boží služebník Jan zvláštní terapii. Nerozebírá s nimi, co 
všechno je může potkat, ale obrací jejich pozornost k něčemu jinému. Připomíná jim, že patří 
všemohoucímu Bohu a vzkříšenému Kristu a že jsou lidmi naděje. Patří tomu, který má moc  



je podržet, ochránit a zachovat. Tomu, který znovu přijde a jehož příchod se blíží. 

Poselství o druhém Kristově příchodu  není ničím novým, není to Janův objev a specialita. Tak 
o tom mluvil už Pán Ježíš se svými učedníky. Připravoval je na to, že až projde utrpením a 
smrtí a ve vzkříšení vstane k novému životu, odejde k Otci a pak se znovu vrátí. Je v tom 
velká moudrost a Ježíšova láska, že Pán mluví se svými učedníky o budoucnosti. Oni moc 
nerozumí cestě Božího Syna, neumí si představit život bez Ježíše; kdykoliv na to pomyslí, vidí 
před sebou jen tmu. Z jejich úzkosti a obavy, že Ježíš od nich odejde,  se má stát naděje. Ježíš 
odejde, to ano, ale pak přijde pro svou církev, pro své učedníky – jako Pán a Král. A v tom 
mezidobí je bude doprovázet a posilovat Duchem sv. Pán Ježíš říká svým učedníkům: „V 
domě mého Otce je mnoho příbytků. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám 
připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“ (J 14,2.3) – Když 
listujeme v apoštolských dopisech, slyšíme výzvy k radosti, k trpělivosti, oddanosti, které 
vždy nějak souvisí se zprávou o Kristově příchodu („Radujte se v Pánu vždycky – Pán je 
blízko!“, Fp 4,5 –„Buďte tedy trpěliví, až do příchodu Páně“ – Jk 5). Tak to má být, tak to patří 
ke křesťanské víře. Křesťané se radují, oslavují svého Pána a navzájem povzbuzují. 

3.  Život s nadějí a z naděje 

Adventní doba je přípravou na Vánoce a připomíná důležitý rozměr křesťanské víry: naději. 
Ježíšovi lidé se radují z narození svého Pána, oslavují Ježíše Krista jako svého zachránce. 
Zároveň se povzbuzují k naději a zpívají o Tom, který přichází. Nemělo by se to ztratit 
z našeho vyznání, neměli bychom zapomenout na tento výhled, protože dává naší víře 
hloubku a plnost.  Připomíná, že kromě Kristova života na této zemi a Jeho díla spásy, kromě 
toho, co s Ním každý den prožíváme v přítomnosti, patří ke křesťanské víře také ještě 
budoucnost. Vědomí a naděje Kristova slavného příchodu naplňuje srdce křesťanů radostí, 
ale také se promítá do jejich života. Jak? a) Dává nám sílu věřit, doufat, milovat a odpouštět, 
i když to nepřináší momentální výhody a i když to z lidského hlediska vypadá jako naivita. 
V tom je obrovská síla křesťanské víry a křesťanského života. Naděje, výhled dopředu 
motivuje ke změně, k obnově, k novým začátkům. Naše doba žije pro dnešek, lidé nemyslí na 
budoucnost a jediné, co chtějí, je žít a užívat života, dokud to jde. Křesťané vyznávají, že 
tento život není všechno a že díky Kristu dostává jejich život příchuť věčnosti. b) Poselství o 
Kristově příchodu nám dále říká, že naše víra nevyzní do ztracena a naprázdno. Když Ježíš 
Kristus přijde, přizná se k naší víře a k tomu, co bylo v našem životě z víry nové. Dá za pravdu 
naší víře, naší důvěře v Něho. c) Při Kristově druhém příchodu se ukáže, že jsme jako 
křesťané stáli ve svém životě na správné straně, když jsme stáli na straně Vzkříšeného Pána. 
K poselství o Kristově příchodu patří, že si Pán vezme k sobě do svého království ty, kteří 
v Něho věřili a kteří Ho čekali. d)  Pomáhá nám vidět, co je důležité. V jednom dopise staré 
ženy jsem četl: „Píše se rok 1903 a mně je skoro 71 let. Vždycky jsem si myslela, že budu 
docela ráda stárnout, ale vidím, že je to ještě pěknější, než jsem tušila. Je to tak příjemné být 
hotova s věcmi a nepociťovat už potřebu se přespříliš starat o pozemské záležitosti. Připadám 
si jako na začátku překrásné cesty k místu neznámých radostí a potěšení. Ve srovnání s onou 
nádherou mi připadají zdejší věci tak nedůležité, že pro mne už skoro ztratily význam. Mých 
tužeb jako by postupně ubývalo“. Tento pohled mi přijde jako velmi dobrá nápověda. 
Pomáhá nám hledat správnou odpověď na otázku, co je podstatné a důležité. Nemusíme se 
tvářit, že nám na věcech pozemského života nezáleží. Ale můžeme hledat cestu pravé 
svobody a radosti. Náš Pán nám připomíná „Jistě přijdu brzy!“, my zvedáme hlavu a 
s vděčností za naději odpovídáme „Přijď, Pane Ježíši!“. AMEN.                       Bronislav Kaleta  



 

 

  


