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7. 11. 2021 – K čemu je to bez lásky? 
1. čtení: 1Pe 2, 15-23 
 
Píseň (Svítá): S153 – Kdybych znal množství jazyků 
  
Základ kázání: Zj 2, 1-7 
 

Kázání: Milí shromáždění, 
sbor v Efezu byl ve velmi podobné situaci, jako sbory v Tesalonice 

nebo Korintu, když jim svůj první dopis psal apoštol Pavel: Významná 
oblastní města. Kulturně i nábožensky bohatá, široká. Asi jako Praha. A 
stejně neharmonické, nejednotné, pluralitní byly i dané sbory. 

Tak by nemělo překvapit, že sbor v Efezu slyšel od Jana velmi 
podobné, jako sbory v Tesalonice a Korintě od Pavla o zhruba šedesát 
let dříve. 

Totiž: Zvenku vypadáte dobře. Jste obětavým, živým sborem. 
V mnoha ohledech fungující. Ale láska, agapé, vám chybí. Jak uvnitř – 
mezi vašimi frakcemi, klikami, partami, partičkami. Tak vůči Kristu a 
Bohu. A tak vám, jak to snad sami cítíte, chybí naděje. Postrádáte smysl. 
Hodnotu. Obsah. Důvod sborové existence. A Kristus to vidí stejně: Když 
nepřesedláte na jiné koleje, sám Kristus pohne vašim svícnem. Tj.: Své 
zaslíbení stromu života v Božím ráji vám vezme. A dá ho někomu 
jinému. 

Ano, vyvíjíte nějaké úsilí. Snad i vytrvale. A nějak jednáte. Něco 
děláte. Třeba i odmítáte lháře, falešné učitele, podvodníky, svůdníky 
zvenčí. Dokonce trpíte pro Kristovo jméno. V tom všem navíc 
nepodléháte únavě. 

Ale k čemu je to všechno bez lásky? K čemu je to bez agapé? 
K čemu to je bez lásky mezi vašimi skupinkami, frakcemi, klikami, 
partami? K čemu to je bez té prvotní1 lásky ke Kristu a Bohu? Jak asi 
může skončit sbor, který sice plní své společenské i dogmatické funkce, 
ale zcela odpadl2 od Největšího, nejhlavnějšího, nejzákladnějšího 
přikázání: Milovati budeš Hospodina svého Boha celou svou myslí, celou 

                                                 
1 Řecké prótos znamená „první.“ Jak také překládají takřka všechny ostatní překlady. 
2 Je příznačné, že ekumenický překlad skrývá drsnost Janových slov, dokonce opakovaně: 
Řecké piptó není žádné „klesnutí.“ Nýbrž „upadnout, odpadnout, spadnout.“ Jak také 
překládají takřka všechny překlady. Ve v. 5 také není žádná „navrať se,“ nýbrž ř. metanoia 
= čiň pokání! Změň se! Obrať se! 
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svou silou a celým svým srdcem. Jak asi může skončit křesťanská 
skupinka, která odpadla i od druhého největšího: A bližního budeš 
milovat jako sebe sama? 

Tak je i pro sbor v Efezu hezké, že nebezpečí zvenku ustál – 
prozkoumal ty, kdo se vydávaly za apoštoly, a shledal, že neříkají 
pravdu. Tak je nepustil dál dovnitř. 

Tak je i pro tento sbor hezké, že nenávidí skutky uvnitř sboru – na 
příkladu nikolaitů. Jenže zároveň vypořádání s problémy uvnitř sboru, 
zevnitř sboru, pořád nepřichází… 

Problémy zevnitř, problémy vlastní a „s těmi našimi“ pak mnohdy 
žádného řešení nedocházejí dodnes. Nejen ve sborech. Ale také 
vzhledem k vlastní duši, a srdci, přáním a touhám, názorům a činům. Ale 
nikdy proto, že by to prostě nebylo možné. Ale proč to tak vázne – když 
zvenčí jsou kdejací odmítáni šupem-hupem, ačkoli říkají mnohem méně 
nepravdivé, zlé, kacířské? 

Zde však musím zdůraznit, že Jan jednoznačně píše o nenávisti 
ke skutkům. Ne k lidem – nikolaitům. To už by byl úplný konec sboru, 
pokud by se v něm usídlila skupinová, vytrvalá nenávist vůči nějakým 
lidem. Pozdější teologie perfektně vyjadřuje stejnou biblickou zvěst 
slovy: Bližního milovat. Nenávidět? Leda tak hřích. Tj. činy, ne lidi. 

Schvalování nenávisti k činům této skupiny uvnitř efezského sboru 
je pak vlastně pochopitelné: Nikolaité, zdá se, usilovali o nějaké sladění 
křesťanství s císařským kultem. Se správou a principy Římské říše, jejíž 
vládce je uctíván jako bůh: Posloucháme tedy císaře? Klaníme se mu? 
Spoléháme a důvěřujme životem lidskému vládci? Milujeme ho? 

A nebo to vše dáváme Hospodinu Bohu, vtělenému v Ježíši Kristu, 
který za nás a pro nás zemřel? A byl vzkříšen? A jak to říkal Ježíš…? (Mt 
22, 21; Mk 12, 17;  Lk 20, 25) 

O to snazší by měla být tato otázka v době aktivního státního 
pronásledování, zabíjení, mučení, týrání křesťanů právě ze strany 
Římské říše. Ale zřejmě nebyla. Vlastně šokující. Ale covidová doba 
přišla, a přichází, se stejnou otázkou: Komu svěříš svůj život, který nejsi 
schopen ochránit? Komu věříš, že tvůj život zachrání? Komu věříš, že dá 
tvému životu smysl, hodnotu? Komu věříš, že přemůže tvou smrt, vinu, 
chyby, zlo? 

Efezský sbor křesťanů v tom jasno neměl. Přestože v mnoha jiných 
ohledech šlo o fungující, chvályhodný a chválený sbor. Jak by také mohl 
mít v tak jasné otázce jasno, když láska k Bohu, Kristu a Duchu svatému 
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již byla opuštěna – stejně jako k bližním? Když důvěra v Kristovu smrt i 
vzkříšení je přehlušována mocí Říše římské – která má moc nás usmrtit, 
omezit, pokutovat, pronásledovat, lhát o nás! 

Tak ten první dopis tne do morku kostí. Na rozhraní duše a ducha. 
Drsně, na rovinu, bez rukaviček, bez diplomacie. Jakkoli se to vše právě 
ekumenický překlad pokouší skrýt, zmírnit, otupit, oslabit. Bohužel. A 
jde teprve o první dopis! 

Protože Kristus nabízí Boží ráj. A v něm strom života. A jeho plody. 
Přesně to, kolem čeho se mýticky pokazila situace celého lidstva – srv. 
Gn 3. Tak hluboká náprava je totiž nabízena Bohem – toho 
nejzákladnějšího problému lidstva. Totiž pýchy, arogance, nabubřeného 
titánství, v němž si, prý, vše zařídíme sami. Ochráníme se sami. 
Zachráníme se sami. Vyvěříme, vymodlíme a zaplatíme si to sami. 
Nepotřebujeme zachránit někým Jiným. Budeme si sami bohy. Ačkoli to 
přináší stále znovu jen ostudu, hanbu, nahotu, smrt, utrpení a zlo – před 
sebou, Bohem, nejbližšími i cizími. A tak prokletí celého světa. 

Hospodin tedy nabízí dobro přiměřené průšvihu, problému 
efezských: Žijí bez lásky, bez smyslu, bez budoucnosti, bez zásadního 
důvodu a účelu. Tak je jim nabídnuta náprava tohoto nejhlubšího, 
nejzákladnějšího lidského problému. Je jim nabídnuto obnovení do 
života, jaký měl být. Ale je možný už jen v Božím království. Ale i ten 
věčný je, nejen efezským, zaslíben. 

Protože stejně jako Bůh netroškaří a nejedná v rukavičkách 
v kritice a odkrývání pravdy, tak netroškaří a nejedná v rukavičkách ani 
v bohatství, hloubce a síle svého dobra. Své milosti. Své lásky. I vůči těm, 
kteří právě Boží lásku už opustili. Možná dokonce dávno. 

Tak je příznačné, že v žádném dopise nenajdeme starost nad tím, 
jak přežijí to šílené, až genocidní, pronásledování. Jak přežijí pogromy a 
útoky a lynčování lůzy a zfanatizovaných davů. Ačkoli právě to přece je 
„to důležité,“ ne? 

Jan, od Krista, řeší: Zničíte se sami, jestli to skutečně zásadní 
nezměníte. Problém, který vás ohrožuje, je uvnitř vás. Je mezi vámi – 
protože zevnitř vás. Vaše rozštěpenost na otázce vztahu ke státní moci. 
Vaše absence lásky – k sobě samým, cizím i Bohu. Problém ztráty vlastní 
identity. Problém kompromisů s tím, co je pro křesťanství nepřípustné. 
Problém falešnosti, neautentičnosti, nedůvěryhodnosti, 
nepřesvědčivosti. Vše ostatní přežijete – pokud tohle vyřešíte dle 
Kristova příkladu. 
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Řečeno mýticky, poeticky: Neohrožuje vás sátán. Ani šelma ani 
draci. Ani šílený Nero nebo Domitian nebo jiný uječený a nechopný 
psychopat s rukama od krve desetitisíců nevinných – i vašich bratrů a 
sester v Kristu. Nemůže vás přemoct ani lůza, zfanatizovaný, nenávistný 
dav. A to ačkoli vás zabíjejí. Protože víc než tělesnou smrt způsobit 
nemohou. Zlo ani ďábel vám o spásu a věčnost připravit nemohou. 

To si můžete udělat jenom vy sami. 
Pokud i nadále nebudete milovat Krista. A své bližní tak moc, jak 

milujete sebe. Pokud jeho příklad nebude obsahem vašeho úsilí a 
skutků. Vaší námahy. Pokud nebudete milovat toho Krista, který se mezi 
vámi prochází jako mezi zlatými svícny. Toho Krista, který vás drží ve 
své pravici – jako jediný. 

Ale pokud nepodlehnete únavě, nudě, neznalosti, lákadlům všeho 
ostatního – pokud nepodlehnete nelásce k Bohu a Kristu a Duchu 
svatému a bližním, tak právě ten Duch vám slibuje plody stromu života 
v Božím ráji! 

Zničit se můžeme jenom sami. Ve své svobodě. Ve své nelásce. 
Protože právě Kristus může pohnout naším svícnem. A dát svého Ducha 
a svou lásku jiným. Jakkoli moc vyháníme kdekoho falešného – skutečně 
i domněle. Jakkoli moc nenávidíme, co dělají tamti nebo oni. 

Protože nenávist není to rozhodující, to svaté, to odlišující 
křesťany od všech ostatních. I pohané nenávidí (nejen) skutky kdekoho. 
I pohané vyhánějí kde koho, koho považují za falešného, nepravdivého, 
otravného. Nebo ho také ani nepustí dovnitř. 

Křesťanská svatost je přece v Boží agapé. V naší lásce. Copak 
pohané milují cizí? Ještě ke všemu stejně jako sebe sama? Copak pohané 
milují Boha a Krista a Ducha svatého? Nebo usilují milovat své 
nepřátele? 

Tak tam napněte své úsilí – efezští i ostatní. Svou vytrvalost. Svou 
námahu a práci. Protože pak vás bude Kristus i dál držet pevně ve své 
ruce. Pak se bude i nadále mezi vámi procházet jako mezi svými svícny. 
A tak vámi nepohne ani síla Římské říše. Ani pronásledování, zabíjení, 
týrání, strachu nebo smrti. 

Protože se budete držet prvního kroku biblické víry: Lásky k Bohu 
z celého srdce, mysli a síly. A k bližním úplně stejně jako k sobě samým. 
Což bez pokání, bez obracení se stále znovu ke Kristu prostě nejde. (v.5) 

Amen.  
Píseň: 635 – Tvá, Pane, láska 


