
neděle 27.11.2016 – Sbor Církve bratrské v Praze 3 
(1. adventní neděle) 

„Vím o tvých skutcích – podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co 
          ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí  
          před Bohem.“                                                                                                (Zj 3,1-6) 
 
Většina z vás ví, že v minulých dnech probíhala v našem sboru vizitace. Je to jakýsi „duchovní 
audit“, který se z pověření Rady CB opakuje jednou za 5 let ve všech sborech. Sbory pak od 
vizitační komise dostanou dopis s hodnocením duchovního života. Z tohoto důvodu jsem se 
rozhodl, že budu kázat na text, který může trochu připomínat stručnou vizitační zprávu. Pod 
dopisem z knihy Zjevení, který jsme dnes otevřeli, je podpis Ježíše Krista. Proto se k tomuto a 
dalším 6 dopisům vracíme ještě po 20 stoletích. Ukazují křesťanům, jak se některé chyby 
stále opakují, a říkají, kde mají hledat východiska z nejrůznějších krizí. 

1.  Minulost a přítomnost slavného města 
Poselství našeho textu je adresováno sboru v Sardech. Nejdříve slyšíme o tom, že sbor  má 
dobrou pověst, dobré jméno. – Mít dobrou pověst to může být výhoda. Dobré jméno firmy 
většinou přináší peníze. Dobrá pověst řemeslníka přitahuje další klienty. Dobré jméno sboru 
přiláká hledající nebo nové křesťany...Křesťanský sbor v Sardech asi těžil z dobrého jména 
svého města. Sardy byly v dávné minulosti sídlem mocných lydských králů. Vládl zde 
legendární Kroisos, který byl pokládán za nejbohatšího člověka na světě. Sardy se staly 
významným centrem Malé Asie. Po objevení zlata v písku zdejší řeky se staly také městem 
velmi bohatým. V jeho blízkosti byla objevena navíc naleziště achátů, onyxů, sardonyxů. V 
roce 17 po Kr. přišlo ničivé zemětřesení. Císař Tiberius pomohl sice město obnovit. Úpadek 
Sard se nepodařilo zastavit. Přítomnost už dřívější slávu ničím nepřipomínala. 

2.  Vnější dojem a skutečnost křesťanského sboru  
O křesťanském sboru v tomto městě nevíme skoro nic. Z dopisu se ovšem zdá, že křesťané už 
zde nějakou dobu působí. Objevují se u nich typické znaky únavy a ochablosti ve víře, o 
jakých se píše jinde (2,4). Navenek sbor působí dojmem zdravého společenství. Ovšem Ježíš 
to vidí jinak. Pánův pohled jde do hloubky, odhaluje nemilosrdnou pravdu a říká: „máš dobré 
jméno, říká se o tobě, že jsi živým sborem, ale ve skutečnosti jsi mrtev.“ – Tak to je vážné! 
V charakteristice „Cesty obnovy“ je na tom nejhůře sbor „v ohrožení života“. – V Sardech se 
skutečný duchovní život vytrácí a odumírá. Křesťané žijí jen ze vzpomínek, ohlíží se zpátky a 
utěšují tím, jaké to bylo dříve. A to je málo…Před Bohem neplatí to, co bylo, ale to, co je. O 
zdravý duchovní život je třeba stále zápasit. Jinak se může každému sboru přihodit to, co 
křesťanům v Sardech.  

3.  Může být církev mrtvá? 
Když to říká Ježíš, tak může. A jak vypadá taková církev? Mrtvý sbor to je sbor, kde se víra 
stala formální záležitostí. Lidé sice do kostela přijdou, ale nic už od toho nečekají. Boží slovo 
slyší, ale nejednají podle něho. Považují se za věřící, ale už dávno nežijí v osobním vztahu 
s Kristem. Pán Ježíš to vysvětluje: „Shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem.“ 
V Božích očích je úplné pouze to, co je opravdové. Boha je třeba milovat z celého srdce, 
Ježíše následovat a neohlížet se zpátky, s Ježíšem nejen začít, ale také zůstat a pokračovat.  
Proto je každá nedůslednost, polovičatost, vlažnost a lhostejnost v duchovním životě 
nebezpečná a zrádná. Mrtvá církev to je církev, kde je mrtvá víra a mrtvá víra to je víra bez 
života, bez modlitby, bez radosti, bez poslušnosti…Duchovní smrt se do života člověka 
vkrádá pomalu a nenápadně cestou nedověry a neposlušnosti. Sbor neroste, protože nežije 
z Božího Ducha. Sbor nežije z Božího Ducha, protože jednotliví křesťané nežijí s Bohem a pod 
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Jeho vedením. Je to pozvolný proces…Pánu Ježíši nestačí, že jsme zbožní a slušní. On chce, 
abychom žili denně s Ním a žili z plnosti Jeho Ducha. A pokud nežijeme denně z víry a z Boží 
milosti, pak se vytrácí ze života radost, nadšení….   

4. Naděje pro církev 
Pán Ježíš má pro církev v Sardech velmi přísné hodnocení. Mluví s ní o smrti, ale ještě 
nechystá pohřeb. Možná nás to děsí, když slyšíme o tom, že křesťanský sbor může umřít. Na 
druhou stranu vidíme, že ze 7 církví je v takovém stavu jediná, a pak to, že  ve sboru je 
několik osob, o kterých to neplatí. V situaci ohrožení Pán Ježíš vzkazuje sboru: „Probuď se, 
posilni, rozpomeň se, zachovávej mé slovo a čiň pokání!“ Pán Ježíš udělal všechno pro to, 
aby lidé mohli začínat a žít nový život. Umíral za naše hříchy a vstal z mrtvých. Proto Mu 
záleží na tom, aby věřící z Jeho milosti žili a aby to byl život z Ducha svatého. Naděje pro 
mrtvou církev začíná tam, kde se probudí z falešné spokojenosti a vezme na vědomí svůj 
stav. Je to vážné! Je třeba se zastavit, vrátit ke Kristu, vrátit k Božímu slovu, činit pokání! 
V pokání se odvracíme od svých hříchů a odevzdáváme život pod Boží milostivé vedení. 
Pokání je uznáním Božího práva na náš život. To je správná cesta, to je východisko.  

5. Adventní hrozba a Kristovo povzbuzení  
Boží volání není ovšem nezávazné. Pán Ježíš dává křesťanům v Sardech čas a lhůtu. Pokud  
věřící nevezmou Ježíšovo slovo vážně, Boží napomínání se změní v hrozbu: „Nebudeš-li bdít, 
přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu.“ Představa, 
že máme proti sobě Ježíše Krista jako soudce, je děsivá. To se raději vrátíme k Němu!  
Na konci slyší mrtvá církev od svého Pána ještě povzbuzení: slyší o možnosti vítězství. Vždyť 
to je něco, co sbor už dávno nezažil! Vítězství nad pokušením, nad hříchem, nad 
pochybnostmi! Vzkříšený Pán, Vítěz nad smrtí ukazuje své církvi cestu k vítězství. Znovu začít 
žít, začít bojovat, začít vítězit. To by bylo něco! To bude něco!        
Dnešní biblické slovo je slovem od Ježíše Krista. Je napsáno pro křesťany v Sardech i pro nás. 
Na začátku adventu se chceme zastavit a ptát, co nám chce Ježíš říct v naší situaci. Jsme 
věřící už delší dobu, ubylo zkušenosti s vyslyšenou modlitbou, o víře v Krista s lidmi moc 
nemluvíme, neptáme se na Boží vůli jako na začátku. Z našeho života se vytratila pokora, 
opravdovost, vděčnost. Pán Ježíš nás stále miluje a záleží Mu na nás. Ale potřebuje, abychom 
se vrátili k Němu. Zve nás k pokání, k novému začátku, k prohloubení duchovního života. Tak 
může začít duchovní obnova. Cesta od „sboru v ohrožení života“ ke „zdravému misijnímu 
sboru“. Pán Ježíš Kristus má pro nás víc než si umíme představit. AMEN.   
                                                                                                                         Bronislav Kaleta 
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