
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kristus má klíče smrti i pekla (1. 8-18) 

             (druhá Neděle velikonoční)  
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553 Můj Pane, srdcem tě i rty 

648 Kristus je má síla 

523 Ježíš živ jest i já s ním 

649 V tobě je radost 

 

 

A jakž jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho, jako mrtvý. 

I položil ruku svou pravou na mne, řka ke mně: 

Neboj se. Já jsem ten první i poslední. 

A živý, ješto jsem byl mrtvý,  

a aj, živý jsem na věky věků. Amen. 

A mám klíče pekla i smrti. 
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Milí bratři a sestry, 

 

 zvěst Velikonoc nám znovu připomněla, co je důležité. Co je 

důležité v životě i ve smrtí. Opět jsme slyšeli, že Kristus za nás 

zemřel na kříži. Byl obětován jako Beránek za naše viny. Opět 

jsme slyšeli, že byl také vzkříšen. Že byl vzkříšen i pro nás. Jako 

první z mrtvých je živý. Jako první, ale ne jako jediný. I nám, kteří v 

něj věříme, Kristus otevřel naději života, který nepomíjí, života 

věčného. Věříme „těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.“ A tak i 

když se blížíme ke smrti, i když umíráme, máme naději a 

budoucnost. Naději a budoucnost u Boha v jeho království.       

 Pán Ježíš Kristus je živý - to nám velmi osobitě sděluje 

Jan ve svém Zjevení. Dozvídáme se, že toto zjevení měl v den Páně, 

tedy v neděli. Zdá se, že už tehdy to byl pro křesťany svátek Kristova 

vzkříšení. Jan byl kvůli své víře ve vyhnanství na ostrově Patmos. A 

tak se nemohl účastnit nedělních bohoslužeb a slavit památku 

vzkříšení s bratřími a sestrami. Místo toho ale zažil ve vidění 

nebeskou bohoslužbu, nebeskou liturgii. Hlavní postavou této 

nebeské bohoslužby v nebesích je vedle Sedícího na trůnu 

(Hospodin) právě Vzkříšený - Pán Ježíš Kristus. Ten je zde 

oslavován. Ten zde také promlouvá ke svému lidu.  

 Naše bohoslužby se konají zde na zemi. Ale i my věříme, že 

při nich je přítomen Ježíš Kristus jako náš vzkříšený Pán. Věříme, že 

i náš sbor má svoji hvězdu, kterou drží v ruce náš Pán. To je 

základ naší sborové existence. Základ církve je v Kristu. Jan to 

vyjadřuje obrazem svícnů okolo Krista a obrazem hvězd, které drží 

ve své pravici.  

 Zjevení, řecky apokalypsa, to je odhalení, nahlédnutí za 

nebeskou oponu. A tak s Janem můžeme vidět, jak to vypadá v 

nebesích. Ale není to samozřejmě přesný popis. To by ani nešlo. Je to 

vidění. Často zde čteme, že to bylo „podobné“, že to bylo „jako.“ Jan 

si toto zjevení, odhalení té pravé skutečnosti, nemá nechat pro sebe. 

Jan to, co viděl, má napsat a pak poslat sedmi křesťanským 

sborům, sedmi církvím v Malé Asii. Toto vidění je má povzbudit. 
Má je povzbudit v těžké době. V době, kdy je po prohraném 

židovském povstání zničen jeruzalémský chrám, v době, kdy jsou 

pronásledování jak Židé, tak křesťané. Je to asi doba, kdy vládne  
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římský císař Domitian. Zjevení je má povzbudit v době, kdy se mnozí 

ptají, jak tohle ještě dlouho může trvat. Kdy už konečně Bůh zasáhne 

a nastolí svoji spravedlnost? Ve Zjevení vidíme, jak to „vidí“ v 

nebi. Hospodin i Pán Ježíš jako Syn člověka určitě přijde, ale ještě to 

nějaký čas potrvá. Jsme teprve v poločase (3,5 roku ze7).  

 V našem dnešním textu promlouvá nejprve ten, který je 

alfa i omega, počátek i konec. Alfa i omega, první a poslední 

písmeno řecké alfabety. Je to sám Vševládný Bůh - Hospodin. Jan 

nám ve svém pojetí předládá jakousi abecedu našeho světa, od A až 

do Z. Janova Apokalypsa je tedy abecedou, filosofií či theologií dějin 

světa.  

 Jan ve svém spise charakterizuje Ježíše Krista dvěma silnými 

jmény: Jako Beránka zabitého, tedy obětovaného (Ex 12). O tomto 

Beránkovi bude řeč v dalších kapitolách. Zde na počátku ale 

slyšíme o Synu člověka přicházející na oblaku k soudu (Da 7).  
 To, co Jan uslyší a uvidí, ohlašuje „hlas veliký jako trouby.“ 

Hlas polnice odkazuje k troubení při vydání Zákona na hoře Sinai 

(Ex 19. 16,19). Troubením se ovšem také ohlašovala mobilizace do 

války. Zkrátka zvuk trubky ohlašuje, že tady půjde o něco 

životně důležitého. 

 A opět slyšíme: „Já jsem alfa i omega“. A záhy se ukáže, že 

nyní tu promlouvá sám Pán Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je alfa i 

omega, první a poslední. Kristus je alfa jako ten, kdo byl na 

počátku, ještě  před stvořením. Kristus je ale také první z mrtvých, 

který je živý. A nám, kteří mu věříme, dává přivilegium, že my 

budeme ti další. Ježíš Kristus je omega jako ten, kdo bude poslední, 

rozhodující postavou na konci toho času. Na konci světa, kdy budou 

otevřeny knihy, kdy budou všechny věci rozsouzeny. Hlavním 

soudcem na posledním soudu bude Syn člověka, tedy náš 

vzkříšený Pán Ježíš Kristus. Náš čas je v jeho ruce. Naše bytí je v 

jeho ruce. Čas a bytí celého světa ba vesmíru jsou v jeho ruce. 

 Postava Krista zde má nebeskou podobu. Jak o něm Jan 

mluví? Nejprve připomíná jeho silný hlas. Je tedy zřejmé, že jeho 

slovo má moc a respekt. Je třeba ho vzít vážně a nechat se jím 

povzbudit. Je to hlas, který nejde přeslechnout. 

 Kristus zde má podobu Syna člověka z Danielova 

proroctví. Stojí uprostřed 7 zlatých svícnů. Ty jsou znamením sedmi  
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sborů, sedmi církví Stojí tedy uprostřed své církve jako její Pán. A 

také 7 hvězd v jeho ruce znamená, že osud církve je v jeho ruce. 

Kristus chrání církev před vším ohrožením, chrání ji před zánikem. 

 Kristus jako Syn člověka má na sobě dlouhé roucho se 

zlatým pásem. Vlasy na jeho hlavě jsou jako sněhobílá vlna. 

Podobně je líčen i Starý dnů v Da 7.9., tedy Hospodin či andělská 

bytost v Ez 9.2. Ježíš Kristus je zde zcela nepochybně bytost z 

nebeského světa. Vypadá jinak, než jak ho známe z evangelií. Má 

nebeské tělo.  

 Oči má jako plamen ohně. O ohni se mluví v Da 7.9. Oči 

jako plamen ohně mají snad vyjádřit ostrost, pronikavost Kristova 

pohledu. Všechno vidí a nic se před ním nedá utajit. Nohy má 

podobné mosazi, tedy kovu, který vypadá jako zlato. Kristus stojí 

pevně.    

 Ale nejpozoruhodnější jsou jeho ústa. Z nich vidí Jan 

vycházet  meč na obě strany ostrý. Podobný obraz nalezneme v Iz 

49.2. I zde má prorok ústa jako meč ostrý. Jde o moc slova. 

Kristovo slovo je jako zbraň. Je jako meč na obě strany ostrý. Byl 

to a je to Kristův způsob. Mluvil jako moc maje a ne jako zákoníci. 

Jeho slovo bylo vždy spojeno s činy milosrdenství a spravedlnosti. A 

tvář, tvář měl jako jasně svítící slunce. Kristovu tvář, která zářila 

jako slunce, viděli už učedníci, kteří s ním byli na hoře promnění (Mt 

17.2). Celé  vzezření Pána Ježíše Krista jako Syna člověka vyjadřuje 

jeho postavení, jeho moc a jeho slávu.   

 Čteme, že Jan padl na zem jako mrtvý. V Písmu bychom 

našli více míst, kde se ti, kteří zažili Boží zjevení, chovali podobně. 

Třeba Daniel (Da 8. 17-18). Je to projev zbožné úcty; odpověď na 

situaci, která se nedá ustát. Jan není nezúčastněným divákem, ale 

vstupuje sám do dění. Jde mu o život a má strach. Zkusme si  

představit, že bychom před tím Prvním a posledním ležíli v úzkosti 

my sami. Co s námi hříšníky bude před Synem člověka, před jeho 

svatostí a před jeho soudem?  

 Strach a úzkost je jeden z nejdůležitějších lidských pocitů. 
Čeho všeho se my lidé obáváme? Bojíme se různých věcí, lidí i 

událostí. Ale v hloubce naší duše mámr především strach o život, 

máme strach ze smrti. Ani my křesťané na tom nejsme jinak. Vždyť 

i my jsme lidé jako ostatní. Odlišujeme se jen vírou. 
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 Kristus je ten, který zbavuje úzkosti. Neboj se! Ten, před 

kterým v bázni padl na zem jako mrtvý, na něj nyní laskavě klade 

pravici, povzbuzuje ho a dává mu naději: „Neboj se. Já jsem ten 

první a poslední“. Kristus Jana zbavuje úzkosti. Vždyť je tím, který 

je Pánem počátku i pánem konce, Pánem života i smrti. 

 Ježíš byl mrtvý. Na vlastní kůži zakusil, co je to smrt. A 

prožil si i strach ze smrti. Vždyť měl pocit, že ho Kristus opustil. 

Zemřel na kříži. Zemřel na kříži za naše viny. A tak rozumí všem, 

kteří se bojí smrtí. Cítí se všemi, kteří ztratili někoho blízkého. Cíti se 

všemi, kteří umírají. 

Věříme, že Ježíšova smrt nebyla koncem. Věříme, že třetího dne 

vstal z mrtvých. A jeho vzkříšení slavíme bohoslužbami každou 

neděli, každý den Páně. Byl mrtvý, ale je živý na věky věků. Je 

prvním, který byl vzkříšen z mrtvých. Ostatní budou následovat. 

 Kristus je Pánem života i smrti. Má klíče smrti i pekla. Smrt 

i peklo po velikonočních událostech již ztratilo svou osudovou moc. 

Tim, kdo zde rozhoduje, je nyní Kristus. Když slyšíme o klíčích, 

vybaví se nám smrt a peklo jako vězení, z kterého se nelze dostat 

ven. Nyní ale záleží na Kristu, komu on otevře brány vězení 

smrti. Nyní záleží na Kristu, komu bude odpuštěno, kdo bude 

ospravedlněn, kdo bude žít.  

 To byla naděje pro Jana, pro 7 církví a dnes je to naděje i pro 

nás. Obavy ze všeho možného nám nesmí vzít chuť do života. Úzkost 

ze smrti nesmí zničit naši víru. Kristovo „neboj se“ platí, bratři s 

sestry, pro každého z nás. Ježíš Kristus, náš vzkříšený Pán má 

klíče od pekla i smrti. 
 

                                                                                 Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 


