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Zj 2,1-7  „Bez lásky všechno špatně“  
 
Koncem září jsme měli kazatelskou konferenci, která byla věnována otázce obnovy. Obnovy 
jednotlivce, sboru i církve. Přemýšleli jsme nad tím, co se odehrává v člověku, když prochází 
procesem obnovy, co se mění ve sboru, když Bůh působí změny, a na co je třeba se 
soustředit v církvi, když vidíme potřebu obnovy. Bylo to velmi podnětné setkání a doufám, že 
přinese ještě ovoce. Dnes si chci s vámi nad Biblí připomenout, že duchovní obnova to není 
žádné nové téma. Každý čtenář Bible ví, že se o ní na různých místech píše. Dnes jsme 
otevřeli knihu Zjevení a četli poselství jednoho dopisu křesťanům v 1.st.n.l.  

1.  Bůh se na nás dívá 
Nejdříve se dovídáme, že nás Pán Bůh vidí a všechno o nás ví. Ví o všem, co se děje ve světě i 
o tom, co se děje v církvi. Pán Ježíš věděl také o práci, úsilí a zápase křesťanů v Efezu. Občas 
to potřebujeme slyšet, že někdo vidí, jak se snažíme, jak bereme víru vážně a jak zápasíme! 
Je to sám Pán Ježíš Kristus, kdo všechno vidí a všechno ví! On vidí to, co se povedlo, i to, co 
jsme nezvládli. Pán Ježíš má slova uznání pro svou církev v Efezu. Náš Pán se nezměnil: ani ve 
své lásce, ani ve svém přístupu k lidem. Ta slova uznání a povzbuzení můžeme vztáhnout i na 
náš sbor. To Ježíšovo „vím“ to je takové pohlazení. Jinými slovy: efezský sbor slyší, že v tom, 
co je dobré, má pokračovat. Ale tím dopis nekončí. 

2.  Bůh s námi mluví 
Ježíšův zájem o efezský sbor má ještě pastorační rozměr. Pán Ježíš přichází křesťany nejen 
povzbudit, ale také napomenout. Kromě všech těch dobrých věcí, za které Pán věřící chválí, 
je zde jeden problém. Ten se jmenuje nedostatek první lásky. Pán Ježíš ukazuje prstem na 
něco, o čem křesťané možná ani nevědí a co má vliv na jejich život a na všechno, co dělají…  
První lásku známe z mezilidských vztahů, vidíme ji mezi chlapcem a dívkou, mužem a ženou a 
víme, jakou má sílu, jak dokáže člověka změnit. Lidé, kteří se mají rádi, chtějí být pořád spolu, 
nemohou se rozloučit a nemohou se dočkat, až se zase uvidí… Ježíš ovšem nemluví o lásce 
mezi lidmi. On myslí na lásku věřících k Bohu, na ten nejosobnější vztah, ze kterého vyrůstá 
nový život. Ježíš se ptá na to, kde je láska, kterou do života křesťanů vložil. Ptá se na to Petra 
po vzkříšení, ptá se křesťanů v Efezu i nás dnes. S láskou ke Kristu je to podobné: když ji 
máme v srdci, hledáme Ježíšovu blízkost, chceme slyšet Jeho hlas, ptáme se na to, co se Mu 
líbí a snažíme se podle toho chovat. Taková láska se ze života křesťanů vytratila. Efezský sbor 
slyší: „Mám proti tobě, že jsi tu první lásku opustil!“ Jinými slovy: něco se pokazilo; něco 
důležitého a podstatného se ztratilo!  

3. Bůh volá křesťany zpátky 
První, opravdová láska se neztratí ze života ze dne na den…Ta se vytrácí pomalu, 
nepozorovaně. Jako v manželství, kdy pomalu mizí úsměvy, ubývá květin, něžností, 
romantiky a přibývá výtek, nešetrných slov, neodpuštěných věcí. Za nějakou dobu partneři 
zjistí, že už k sobě nic necítí, že jim nějak umírá láska…a že je třeba s tím něco dělat, něco 
změnit. - Nemohlo se nepozorovaně změnit něco v mém křesťanském životě? Nevymizel 
z mého srdce oheň první radosti, nadšení z Ježíše? Je vůbec víra v Ježíše Krista ještě hnací 
silou mého života nebo už nespoléhám tolik na Boha a v křesťanství jsem polevil? Třeba to 
nikdo nevidí, protože do sboru chodím a mám v něm svůj úkol. Jenže: Pán Ježíš nevytýká 
Efezu, že nic nedělá, nýbrž to, že dělá věcí z nesprávných pohnutek, bez opravdovosti a lásky 
k Němu! - Boží slovo ze Zjevení nemluví o projektu „Cesta obnovy“. Už 20 století připomíná 
Ježíš Kristus své církvi a jednotlivým křesťanům, že duchovní život je zdravý tehdy, když je 
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životem pokání, procesem proměny a neustálým zápasem o vztah lásky a oddanosti ke 
Kristu. Křesťané to potřebují slyšet proto, aby věděli, že bez každodenního návratu ke Kristu 
má duchovní život tendenci slábnout a odumírat. Pánu Ježíši na nás záleží, On obětoval svůj 
život za každého z nás, vložil do toho všechnu svou lásku a ptá se nás, jak je to s naší láskou 
k Němu. Máme vědět, že Ježíše Krista nezajímá především, kolik toho ve sboru děláme, ale 
to, jestli Ho milujeme, jestli je Pánem našeho srdce a života, jestli hledáme Jeho vůli pro sebe 
a pro sbor. On nás slovy starého dopisu zve na cestu pokání, návratu k nové horlivosti, 
k opravdové lásce a obětavé službě. Chce obnovit naši víru, lásku i naději, protože nás miluje 
a protože mu na nás záleží. AMEN.                                                           Bronislav Kaleta                                                                   
                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


