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26. 9. 2021 – Boží kněží 

 

1. čtení: Ex 19, 1-6 
 
Píseň (Svítá): S143 – Kde, Pane, jsi 
   
Základ kázání: Zj 1, 4-8 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

tak nám pomalu začínají zjevení knihy Zjevení. Někdo 
přichází v oblacích – nebo už přišel? 

Protože v dnešním oddílu se opakuje právě důraz na 
Kristovo, a tak Boží, bytí v minulosti, bytí v přítomnosti a 
přicházení. Až to trochu překvapuje – proč není třetím stupněm 
„byl, je“ prostě „bude?“ 

Protože to by bylo tak trochu (hodně) k ničemu. To by sice 
bylo hrozně krásné, že Bůh i Kristus jsou věční, a že tedy napořád 
budou, ale v lidském světě i jednotlivých životech je to samo o 
sobě takřka úplně k ničemu. Kdyby zároveň nepřicházeli. 
Nepřibližovali se. Nepůsobili. 

Tím spíš, když Jan oslovuje sbory pronásledované, s řadou 
problém, které zažívají „peklo na zemi.“ Ano, sbory, nikoli církve! 
Řecké ekklésia, které později nabere význam také jakéhosi „spolku 
sborů“ tj. církve, původně a dlouho znamenala „sbor.“ Doslova 
dokonce „shromáždění,“ původně tedy jde nenáboženský termín! 

Ale proč píše jenom sedmi sborům? A proč právě těm, které 
byly vybrány (v. 11)? Tím palčivější otázky, když sborů bylo 
řádově víc a z těch sedmi sborů byl významným pouze jeden – 
v Efezu. Smyrna, Pergamo, Filadelfie a další jsou asi takové sbory 
jako sbory ČCE v Hodslavicích, Nejdku, Merklíně nebo Liptálově. 
Tj. možná jsme zaslechli jméno takového sboru, ale tím naše 
znalosti o nich vlastně končí. 
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A takovým píše Jan Boží dopisy a snová vidění o konci dějin? 
To by přece měl psát hlavně do Říma, Jeruzaléma, Korintu a 
dalších podobných „center!“ 

Ne, neměl. Kdyby měl, tak by tomu tak bylo, protože celý ten 
spis je uváden jako z Boží vůle. Ani adresáti tak nejsou výběrem a 
tvořivostí lidského autora. Jsou volbou Boží. Která skrze výběr 
právě spíše sborečků většinou zapadlých, neznámých, bez vlivu 
říká ledacos také sborům ostatním, zejm. velkým a „centrálním.“ 

Např. o jejich pýše. A sebestřednosti. Protože Bůh dal 
přednost zapadlým, upozaďovaným – nakonec jako to dělá stále 
znovu už od počátku lidství. A jak to jednoznačně dal najevo slovy i 
činy Ježíše Krista – kolem kterého se točí celá kniha Zj, předchozí 
oddíl, oddíl dnešní i zbytek úvodní kapitoly. Stále znovu se Bůh 
obrací především ke všem, kteří jsou v lidských očích nevýznamní, 
zanedbatelní, zneužívaní, bojující o přežití. Už od vyhnání z ráje. 
Už od otroků, které si mezi všemi národy vybral jako své 
„království kněží.“ 

A právě toto mocné slovo připomíná Jan těm sedmi, většinou 
zanedbatelným, sborečkům: Milost vám a pokoj! Milost vám a 
pokoj od toho, který nejenom přišel, byl a je, ale také přichází. I 
k vám! Který i vás opomíjené, odstrkované, zneužívané, 
zanedbávané povolal k bytí jeho „královstvím kněží!“ 

To je síla! Tím víc, že právě těm, kteří byli i v pohledu rané 
křesťanské církve spíše zanedbatelní, na okraji. Protože Božímu 
pohledu a názoru jsou ty lidské dost fuk. Co a koho lidé 
zanedbávají a nechávají stranou, Hospodin naopak obvykle 
přijímá, objímá, podporuje. 

Protože mají stejnou šanci být Božím královstvím. Ne ve 
smyslu eschatologickém – ráje. Nýbrž ve smyslu časoprostoru a 
vztahů, kde vládcem a Pánem je Bůh. Ne člověk. Kde lidé 
poslouchají Boha. Ne lidi. Ne náhodou je v závěru dnešního oddílu 
zdůrazněno, že Bůh je také Pán. Také proto, že je Alfou i Omegou, 
tj. prvním i posledním písmenem řecké abecedy. Tj. objektivně 

prvním a posledním vůbec všeho. 
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Jako vždy však k nabídce Božího požehnání, milosti a dobra 
patří také pozvání k úkolu, závazek. Nejen si užívat, že lidé mohou 
být v lidském smyslu „Božím královstvím.“ Patří k tomu také: 
Královstvím kněží. Jako už těm otrhaným egyptským otrokům na 
cestě do Zaslíbené země. 

Kněžská práce totiž svým obsahem není sebestředná. Dodnes 
se jedná o povolání, podobně jako například lékař. Obsahem 
povolání je totiž dobro ostatních. Ne snad, že by lékaři, faráři, kněží 
a další nemohli zneužívat a egocentrizovat i tato povolání, ale 
takové jednání je v nápadném rozporu s jejich obsahem. Jak to 
velmi rychle u lékařů i farářů lidé vycítí okamžitě, když něco 
prozradí, že v jejich povolání jim jde hlavně o sebe. O vlastní dobro 
a prospěch a pohodičku a zisk. 

Být Božím královstvím kněží tak znamená: Sloužit ostatním. 
Jak to dosvědčuje už praotec víry Abraham. Také Ježíš Kristus. 
Také proroci a apoštolové. Také chrámoví kněží. Tj. překročit tu 
dost přirozenou touhu po spáse k úsilí o spásu ostatních. Překročit 
touhu po požehnání mně k přinášení požehnání ostatním. 
Transcendovat hledání vlastního dobra ve svatých Písmech a 
Božím slovu k hledání a přinášení dobra ostatním. Ne náhodou je 
problémem prvního sboru, jemuž Jan píše svůj první dopis, 
nedostatek agapé (Zj 2, 4). Tedy nedostatek právě té lásky, v níž 
není ani zrnko egocentrismu. A ne náhodou je to právě do Efezu – 
jediného významného ze všech sedmi oslovených. 

Tak se začíná ukazovat, jak nezbytné je dobře rozumět SZ, 
abychom porozuměli NZ. Ve víře v Boha nejde o vlastní spásu, jde 
o spásu ostatních. Ještě přesněji: V mé, naší víře v Boha nejde o 
spásou mou nebo naši, jde o spásu a dobro ostatních. Pokud má 
být moje, naše víra vírou po příkladu Abrahama, Izáka, Jákoba, 
Josefa, Davida, proroků, Ježíše Krista, apoštolů a dalších. 

A tak se začínají také rozkrývat, odhalovat první hodnoty, 
které obstojí jak před Božím soudem, tak uprostřed nejhoršího 
lidského zla a utrpení: Život každého člověka je stvořen k obrazu 
Božímu (Gn 1, 27). Tj. aby člověk jako Bůh pečoval láskyplně o 
ostatní. Nikoli hlavně o sebe. To je jeden z důvodů proč není 
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možné vybudovat království Boží na zemi. A právě lidé 
pronásledovaní, mučení, týraní pro víru v milujícího a vzkříšeného 
Krista snadno vnímají velkou hodnotu a smysl v tom, že už 
snášením takového utrpení jsou prospěchem ostatním. A to, i 
kdyby zemřeli. 

Také proto, že stejně žil, trpěl a zemřel právě ten Ježíš 
Kristus. Právě ten „prvorozený z mrtvých.“ Tj. ten „první vzkříšený 
z mrtvých do věčného života.“ Jak to mnoho křesťanů už od 
nejranějších dob také žilo. A s čím na rtech umírali – s vyznáním, 
že Ježíš je Kristus. Že Ježíš je Pán. Který nás (ne mě!) miluje. A svou 
vlastní krví nás (ne mě!) zprostil hříchů. A tak jen jemu patří moc i 
sláva, dokonce na věky věků. A nikomu jinému. Včetně římského 
císaře, smrti, strachu a jiných vládců. 

Čímž je také odhaleno, že i utrpení může mít smysl. Samo o 
sobě mučivé utrpení ani zlo smysl nemají. To je velký kus jejich 
hrůznosti. Ale pokud je najednou i hrozné utrpení obráceno ve 
svědectví o věčném životě, o dobrotě vytrvalé víry ve věčný život a 
milujícího Boha, najednou i ta nejhrůznější situace může být 
proměněna: Trpím pro dobro ostatních! Snáším zlo a hřích 
lidského světa pro dobro ostatních – bratrů a sester v Kristu, 
příbuzných, dalších generací…! Nakonec i Kristova smrt na kříži 
byla velmi brzy vnímána také jako zástupná – „zemřel za nás 
ostatní, pro dobro nás ostatních.“ 

Protože Kristus je Velekněz a Král králů. Je Alfa a Omega. Je 
přicházejícím Pánem Božího království kněží. Aby člověka nesl na 
orlích křídlech k Bohu. A jeho kněží také tak. Vždyť to je naplnění 
Boží smlouvy také v Kristu, ale už pro Israel! 
Amen. 

 

Píseň: 614 – Vzdávám ti, Bože, chválu svou 
 


