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13. 2. 2022 – Záchrana pro každého 

 

1. čtení: Zj 4 
 
Píseň (Svítá): S334 – Hříchy 
  
Základ kázání: Zj 1, 1-3 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

několik věcí je společné všem dopisům Zj. Není jich mnoho – 
vždyť šlo o sbory velké, sebespokojené i sbory takřka na vymření 
nebo v lidských očích již mrtvé. 

Tou nejdůležitější společnou zvěstí bylo: Všechny závažné 
problémy, které ohrožovaly existenci tehdejších sborů, pocházely 
zevnitř sborů. Ačkoli i v současné době se církve, sbory i křesťané 
vymlouvají na vnější situaci. Na to, jak je okolní svět světský, 
antikřesťanský, nevěrný a kdoví, co ještě. 

Což je ještě více nepravdivé, když srovnáme vnější situaci 
současné České republiky se situací sborů, jimž Jan píše Kristova 
slova. Církve v Čechách nejsou pronásledovány, dokonce jsou výrazně 
podporovány z peněz daňových poplatníků, z nichž většina se ani 
k víře, ani k církvím nehlásí. Církve nejsou v Čechách nijak 
utlačovány, šikanovány, napadány. Od listopadu 1989 si vůči vnější 
situaci nemají nekatolické církve na co stěžovat. Naopak, měly by být 
vděčné! 

Situace sborů, jimž Zj věnuje své dopisy, byla zcela opačná. Šlo o 
dobu brutálních, strašlivých, existenčních pronásledování. Šlo o dobu 
vraždění křesťanů pro náboženské přesvědčení. O dobu udavačství. 

A přesto Kristus skrze Jana zvěstoval: Ale to vás existenčně ani 
existenciálně neohrožuje. To nerozhoduje o vaší sborové/církevní 
životě nebo neživotě. To mou zprávu, mé dobro skrze vás, zastavit 
nemůže. Stejně jako o tom mluvil Gamaliel (Sk 5, 34-42). 

A měli pravdu! Křesťanství se i v době pronásledování za 
Domitiana nejen nepodařilo zlikvidovat, ale dokonce rostlo. V době 
vraždění a udavačství zvěstoval skrze Jana Kristus: Jestli máte, moji 
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křesťané, nějaké závažné sborové problémy, jestli něco ohrožuje 
existenci vašich sborů, je to zevnitř vašich sborů. 

Jsou to z vás. Není to vnější situace ekonomická, politická, 
pandemická, náboženská ani jiná. Nic z toho nemůže zničit Boží 
Církev. Vždyť židovství se týkalo ještě mnohem více pronásledování 
a genocid – a nejen nezmizelo, ale i dnes roste! 

O to bolestivější je přetrvávání tohoto „vymlouvacího“ postoje 
po posledním sčítání lidu. Ve zkratce: Dle sčítání lidu z r. 2011 bylo 
dohromady věřících v církvích a mimo církve cca 2, 1 milionu. Dle 
sčítání lidu z r. 2021 bylo dohromady věřících v církvích a mimo 
církve cca 2, 3 milionu. Tedy více! Lidí, kteří se přihlásili 
k náboženské víře, je víc než před deseti lety.1 A například katolíků 
neubylo – možná i mírně přibylo: 750 tisíc římských, 40 tisíc 
východních a 300 tisíc dalších „katolíků.“ Oproti sčítání z r. 2011, kdy 
se k Římskokatolické církvi přihlásilo asi milion lidí a k východní asi 
20 tisíc lidí – kategorie jako „katolík“ nebo „křesťan“ tehdy 
neexistovaly. Ke „křesťanství“ jakožto speciální kategorii se loni 
přihlásilo dalších 70 tisíc lidí. I křesťanů tedy v ČR mezi léty 2011 a 
2021 přibylo. Ačkoli se člověk musí proklikat k celistvým výsledkům 
sčítání a nezůstat jen u jejich zjednodušení. 

Tak i poslední sčítání lidu v ČR podporuje Kristovo slovo 
v dopisech knihy Zj. Státy, národy, nadnárodní firmy, pohanství, ani 
nic jiného nemohou zastavit ani zničit Kristovu Církev. Ta se může 
zničit pouze sama. Zevnitř. Vlažností, nezájmem, lhostejností, 
světskostí, pýchou. Vírou a spoléháním na jiné, než je Bůh v Kristu. 

Pokud tedy křesťanské sbory dlouhodobě vymírají, ubývají, 
obávají se budoucnosti, pak to vše vyplývá z nich samých. Z konfliktů 
mezi různými „klikami“ a „partami“ ve sboru – jak o tom mluví také 
dopisy Zj. Z přednosti všeho možného před Kristem – jak o tom mluví 
dopisy Zj. Z pramalé, jestli vůbec nějaké křesťanské víry a tomu 
odpovídající náboženské praxe – jak o tom mluví také dopisy Zj. 
Z pýchy, arogance, titánství, spoléhání na sebe – jak o tom mluví také 
dopisy Zj. 

Což je paradoxně aktuální, vzhledem k naprosto zásadně 
rozdílné situaci současného křesťanství v ČR a době knihy Zj. Jak to, 
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 A za ateisty se v r. 2021 prohlásilo pouhých 555 lidí. 
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že řešíme pořád stejné – ačkoli vnější situace je zásadně jiná, dokonce 
lepší? Jak to, že dopisy Zj nejsou přežitkem, něčím „passé,“ 
zastaralým, plně souvisejícím s velmi specifickou dobou, v níž 
vznikaly? Vždyť je to bezmála dva tisíce let! 

V první řadě je to působením Ducha svatého. Bez jeho inspirace 
a působení by takřka vše v Bibli bylo zastaralé, passé, k ničemu, 
nepoužitelné. Za druhé jde o aktuální zvěst proto, že podstata 
člověka, lidského světa ani lidských církví se nezměnila. Člověk se od 
Gn 3 vytrvale vymlouvá na ostatní, když jde o vlastní problémy. Tak i 
církve. Udělal to i kardinál Duka vůči poslednímu sčítání lidu. Označil 
ho za „fake news,“ místo aby si otevřel prameny samotné se vším 
všudy. A dělají to i evangelické sbory. 

Jak by přece jinak bylo možné, že lidé do těch našich „krásných,“ 
a „kamarádských“ společenství nechtějí? Že je opouštějí? Že v nich 
nechtějí žít většinou ani naše děti? Pokud by to totiž nebylo vlivem 
vnějšího pohanství a pokušení, tak by přece jedinou variantou bylo: 
Protože i evangelická společenství jsou významně jiná, než si o sobě 
většinou myslí. Stejně jako to slyšely všechny sbory, jimž Kristus 
skrze Jana adresoval své dopisy. Všechny sbory slyšely, že jejich 
situace je jiná, než si myslely. 

Velké, silné, bohaté sbory slyšely, že jsou bez lásky, vlažné, na 
vyplivnutí z Kristových úst. Že si na ně Kristus došlápne. Že zavírají 
dveře Kristovy budoucnosti a království sobě i jiným – Efez, 
Laodikea. Malé, vymírající, chudé, takřka mrtvé slyšeli, že jsou 
bohaté. Že jim budoucnost otevřel sám Kristus a nikdo jim tuto 
budoucnost nezavře. A nezavřel – jak dokládají další dějiny až po 
současnost. 

Také proto jsme se těm dopisům věnovali: Jsou hluboce 
aktuální. Jak v analýze situace sborů a církví. Tak v Kristově slovu o 
budoucnosti sborů – což je mnohem důležitější. A také ve třetím 
bodu, který těm dopisům byl společný: Jde o to, čemu, komu a jak 
křesťané věří. Nejde o to, kolik máme peněz. Kolik máme členů. Jak 
(ne-) zajištěně se cítíme. 

Jde o to, jestli jednotliví křesťané spoléhají na Krista. Svým 
životem biologickým i věčným. A pandemie v tom byla jasným 
svědectvím. Protože spoléhání na Krista vlastním životem lidi táhne 
do Kristovy Církve – jako tomu bylo už od prvních apoštolů. Naopak 
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spoléhání na vlastní společenství, lidství, na mezilidské vztahy, na 
vlastní kamarádění nebo peníze nebo způsob života lidi do církve 
netáhne. Vlastně logicky. To všechno přece mají i bez církve. Proč by 
tedy kvůli tomu vstávali v neděli ráno? Proč by se vzpírali vlastní 
přirozenosti kvůli něčemu, co už mají? Vždyť v takovém případě by 
jim Bůh, křesťanství, víra, Bible ani sborové společenství nepřidávali 
nic. A rozhodně nic zásadního. 

Ale spása duše? Vítězství nad smrtí? Vysvobození ze strachů, 
obav, špatných rozhodnutí, vin? Kde jinde to mají lidé najít? U koučů 
a psychologů? Nikdo z nich nenabízí odpuštění, natožpak Boží. Nikdo 
kromě Kristovy Církve nenabízí věčnost, posmrtný život v ráji – a 
v mnohém, ale přitom ne plně, možný dokonce v tomto světě! Jen 
Kristova Církev2 nabízí osvědčenost tisíciletími. Osvědčenost i 
uprostřed těch nejhorších možných situací. 

Nikdo kromě Kristovy Církve nenabízí Všemohoucího Boha, 
který lidi miluje. Kterému na člověku záleží tak moc, že se jako člověk 
narodil, žil a zemřel – pro naši záchranu. Žádný spis kromě Bible 
neuchovává hromadu informací o tom, jak ta vlastní skupina „Božího 
lidu“ udělala mnohé špatně. I strašně špatně. Ale přesto se nad ní Bůh 
smiloval. 

Kdo jiný tedy nabízí pokání? A tak lék na pýchu a aroganci a 
nafoukanost a viny a zlo a hřích? Která jiná lidská skupina se opírá o 
psané texty, podle kterých nejsme skvělí, úžasní, bezchybní, lepší než 
ostatní? 

Vždyť Kristova Církev se klaní Bohu, který se pokořil a snížil do 
člověka, aby právě lidi zachránil! Proto jen Beránek (tj. Ježíš Kristus) 
je hoden slávy, cti a moci. Proto může zachránit a zachraňuje i to, co 
pro lidi nezachránitelné. Včetně církví a sborů. Tehdy i dnes. 

Protože problémy z vlastního nitra jsou mnohem snadněji 
řešitelné, než problémy zvenčí. A Kristus k tomu všem těm sborům a 
lidem nabízel, a nabízí, záchranu! 

Amen. 
 

Píseň: NEZ326 – Ježíš hříšné přijímá 
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 Tedy nejen křesťanství! 


