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14. 11. 2021 – Dobrá smrt 

1. čtení: Sk 5, 19-33 
 
Píseň (Svítá): S210 – Někdo mě vede za ruku 
   
Základ kázání: Zj 2, 8-11 
 

Kázání: Milí shromáždění, 
druhý dopis v knize Zjevení je překvapivě kontrastní vůči 

prvnímu. Sbor v Efezu byl za mnohé chválen – a velmi zásadní věc, 
dokonce ta nejzákladnější, mu byla také vytknuta: Odpadnutí od lásky 
k Bohu, Kristu, bližním. 

Sboru ve Smyrně je adresován dopis naopak kratičký – nejkratší 
ze všech. Dopis je to navíc velice depresivní – sbor ve Smyrně je 
v soužení, chudý, urážený, trpí. A ještě další zkoušky, vězení, utrpení a 
soužení tamní křesťany čekalo. Zřejmě dokonce hrozící smrtí – proto 
povzbuzení k „věrnosti až na smrt.“ 

I závěrečné přání je vlastně depresivní: Kdo zvítězí, tomu neublíží 
smrt druhá. Takže první ano? A není možné se té první nějak vyhnout? 
Proč Jan píše s podivnou samozřejmostí o vítězství nad druhou smrtí, ale 
o té první mlčí? 

To všechno je kontrastem vůči Efezu také proto, že situace měst 
byla srovnatelná. Smyrna byla po Efezu nejvýznamnějším městem 
v oblasti. Šlo také o obchodní centrum s přístavem. Měla své bohaté a 
staré kulturní tradice – tedy i náboženské. Smyrna navíc jako první 
v oblasti zavedla kult bohyně Romy a císařský kult – vzpomeňme na 
nikolaity v Efezu! 

Tak jak to, že situace křesťanských ekklésií v nich je tak 
dramaticky odlišná? 

Nebo se takovou jenom zdá? 
Ano, křesťanskému sboru ve Smyrně šlo zřejmě mnohem víc o 

život než křesťanům v Efezu. Ale efezský sbor bez lásky agapé „jel po 
kolejích,“ které vedou také ke konci, smrti, rozpadu. K pohnutí jejich 
svícnem v nebi. 

Podstata situace tedy nebyla mezi oběma sbory zásadně jiná. 
Oběma šlo o život. Odlišnost byla v mnohém vnějším – což se však 
v Efezu ukázalo být vlastně ke zlému. K čemu jim byla dobrá jejich 
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nenávist ke skutkům nikolaitů – těch, kteří hledali kompromis 
s císařským kultem a císařským Římem – bez lásky agapé?  

Ale zároveň byla situace tak výrazně jiná, že ten dnešní dopis jako 
jediný neobsahuje žádnou kritiku. Sbor byl tedy zřejmě těsně před smrtí 
– zejm. biologickou svých účastníků. Právě umírající není na místě 
kritizovat, naopak povzbuzovat, potěšovat. Každý alespoň trochu slušný 
se tím řídí – a tak i Jan. 

Také proto je Kristus v tomto dopise uveden jako „ten, který byl 
mrtev.“ Do situace Smyrny tak nehovoří někdo z pohodlí, klídečku, 
blahosklonné a zabezpečené situace. Mluví k nim někdo, kdo už zemřel. 
Prošel smrtí. Navíc smrtí hroznou a příšernou – udušením na kříži. 

A zároveň mluví ten, který byl mrtev „a je živ.“ Tedy mluví někdo, 
kdo byl věrný až na smrt. Někdo, kdo dostal ten vítězný věnec života. 
Někdo, kdo zemřel, a přitom žije. A přináší život mnohým dalším – i již 
zemřelým. 

I to je hluboce aktuální motiv. Strach ze smrti patří k základním 
pudům živých tvorů. Jde o jednu z nejpřirozenějších vlastností. Strach ze 
smrti, z umírání, z bolesti před smrtí hluboce a radikálně ovlivňuje 
lidská rozhodnutí. Navíc bolestivě snadno a bez povšimnutí. Jakmile jde 
o život, z mnohých se snadno stanou egocentrické skety. Bezohlední 
amálekovci, kterým jde jen o vlastní blaho a přežití. Křiváci, kteří bez 
skrupulí a bez přemýšlení hodí kohokoli jiného „pod kola.“ Přeneseně i 
doslova. 

Protože smrt je základním lidským problémem. Člověk je schopen 
uvědomění, že již vždy žijeme ke smrti. My i naši milovaní. O to 
strašidelnější dokáže smrt být. O to snadněji křiví i ty nejvznešenější 
z lidí. 

Situace pandemie to ukázala úplně stejně jako například válka. 
Nebo hladomor. Nebo pogromy a pronásledování: Řešíme jako křesťané 
hlavně tu druhou smrt, nebo hlavně tu první? Jsme věrní (Bohu 
v Kristu!) až na smrt (jako Bůh v Kristu!)? 

Prošli jsme jako jednotlivci, církev, národ tou nejděsivější 
zkouškou – protože strachem z úděsné smrti, navíc také udušením? 
Rozhodoval za nás strach ze smrti a utrpení? Nebo jsme strachu ze smrti 
vládli – vlastnímu i cizích? 

Ačkoli také nejsme nijak bohatí. Také máme mnohá soužení – 
nejen pandemie a smrti a strachu. Ale také inflace, zdražování energií, 
bydlení, jídla, léků…? 
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Snášíme urážky těch, kteří se tak nebo onak zaštiťují Bohem 
(tehdy falešní židé)? Jsme, budeme uprostřed této chudoby bohatí jako 
křesťané kdysi ve Smyrně? A nebo prohráváme tváří v tvář už strachu z 
první smrti – a tím nevyhnutelně i tu smrt druhou? 

Mnoho otázek. Zcela zásadních. Zcela aktuálních – všechny se 
týkají také sborové situace posledních už takřka dvou pandemických let. 
Také situace církve. Také situace celého světa. 

Proto i Jan, stejně jako Efezu, předává Kristovo řešení těch 

podstatných otázek a témat. Stejně jako křesťanům v Efezu ani těm ve 
Smyrně nepíše, jak ochránit biologický život. Jak se zajistit před 
biologickou smrtí. Jak se jí vyhnout. Žádné tipy a triky, jak přežít útok 
zdivočelého davu, který vidí, že císaře jako boha neuznáváme, 
neposloucháme a neklaníme se mu. Protože poslouchat mají lidé Boha, 
nikoli lidi. 

Biologickou smrt Jan ani Kristus opět neřeší. Protože je 

nevyhnutelná. Vždyť Jan píše slova toho, který již zemřel. Smrt se přece 
nevyhnula ani Božímu Synu! Nemá se do ní sice nijak spěchat, ale zemřít 
člověk musí. Tak má přece, čistě racionálně vzato, raději řešit tu trochu 
tajemnou „druhou smrt.“ 

Tj. jestli byl život daného člověka vlastně k něčemu dobrý. Jaké 
dobro přinesl. Protože řeší, jestli bude dobrá biologická smrt daného 
člověka. Nebo jestli vlastně žijeme životy zbytečné, a tak snadno spíše 
zlé. Neboli: Pokud jsme žili dobře, tak i bude dobrá naše smrt (eu-
thanasie!). Pokud bude naše smrt dobrá, hned bude lepším světle viděn 
také náš život. Konec dobrý – všechno dobré! 

Ačkoli to vůbec nic nevypovídá o bezbolestnosti nebo rychlosti 
lidské smrti. Ačkoli často jen na to se v tzv. „vyspělém“ a „moderním“ 
světě scvrkla už starořecká otázka euthanasie (řecky: eu = dobrý; 
thanatos = smrt). Ale Kristus také nezemřel bezbolestně. Ani rychle. 
Naopak – umíral dlouho. Bolestivě. Také udušením. 

A přesto byla jeho smrt velice dobrá. Také jeho předchozí život. 
Tak mu ona „druhá smrt“ neublížila. Tak i křesťanům ve Smyrně bylo 
zvěstováno slovo života: Jako lidské bytosti zemřete. Ať už velmi brzy 
nebo za desítky let. Je to nevyhnutelné. Ale můžete zemřít pro něco, co 
má smysl. Hodnotu. Co je dobré. Co je trvalé, věčné. Můžete zemřít 
dobrou smrtí. A tak můžete stejně také žít. 

Tak jim bylo nabídnuto, že mohou žít, a tak zemřít, pro věrnost 
Bohu. Pro důvěru v Krista. Ve věrnosti Bohu a Kristu. V působení Ducha 
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svatého. Který proměňuje i nejzákladnější a nejpřirozenější pudy. 
Protože přemáhá také smrt. I strach ze smrti. A tak Duch Svatý 
umožňuje člověku vzepřít se jedné z nejhlubších přirozeností: Hlavně 
přežít. Hlavně neriskovat život. A už vůbec ne pro někoho jiného. Nebo 
Jiného (tj. Boha!). 

Prvotní křesťané naopak „nepřirozeně“ mnohdy žili. A umírali. 
Skoro tři sta let. Velmi mnoho zřejmě také ve Smyrně. Pozdější církev 
takto z velké části žil a umírala také. Těžko totiž nabídnout 
přesvědčivější argument pravdivosti biblické víry, než je ochota a 
připravenost zemřít pro Boží lásku a milosrdenství – a dokonání této 
ochoty a připravenosti. Zřejmě také proto křesťanství už ta první tři 
staletí rostlo. Také lákalo. Strhávalo. Inspirovalo. Navzdory 
opakovaným, genocidním a státem popoháněným pronásledováním. Jak 
paradoxní vzhledem k současné situaci evropské nebo severoamerické! 

Nebo „paradoxní?“ Vždyť ústředním dogmatem (z latiny; česky: 
učením) křesťanství je, že Věčný, Laskavý, Milující a Spravedlivý 
Hospodin Bůh se vtělil do Ježíše z Nazareta. Který zemřel. Pro záchranu, 
spásu, ostatních. Nás. Všech. A později byl vzkříšen do věčného života. 

Tak je snad očividné, že křesťanství, které podléhá strachu ze 
smrti, mnoho netáhne. Nezajímá. Nepřesvědčuje. Rozhodně je to 
očividné pro všechny bez vyznání. Pokud věříme a vyznáváme a 
vyslovujeme příklad Kristův, pak to musí být nejprve v otázce smrti: Jsi 
věrný, budeš věrná, Bohu Otci, Synu i Duchu svatému až na smrt? Věříš 
ve vzkříšení Krista – a z jeho milosti také své? 

Pozor – není špatně, že se člověk bojí smrti. Toho pocitu, emoce, 
uvědomění se asi úplně zbavit nelze. Je v pořádku bát se smrti. Klidně se 
jí boj. Dokonce: Nemůžeš přemoci smrt ani strach z ní, dokud si tento 
svůj, velice osobní a intimní, strach nepřiznáš. 

Ale Pánem je přece ten, který zemřel – a je živ. Ten, kterému 
neublížila ani druhá smrt. Natožpak první. Pánem není ani smrt ani 
strach. Pro křesťana. 

Jako pro toto slovo života čelili strachu ze smrti i smrti samotné 
také apoštolové. A podle všeho pro zvěstování slova života také všichni 
zemřeli. 

Ale jen první smrtí. Druhá jim neublížila. Naopak – i jejich smrt 
byla dobrem pro mnohé. I o tisíc let později. Z Boží milosti. Amen. 

 

Píseň: 629 – Může být, že padne vše 


