
Milé sestry, milí bratři, přiznám se vám, že jsem byl při psaní dnešního 
kázání poměrně rozpolcený. Dnešní neděle se dala pojmout dvěma 
různými způsoby. Na jednu stranu bychom mohli dát přednost běžnému 
občanskému kalendáři a zdůraznit dnešní svátek maminek. Jistě si to naše 
maminky zaslouží. Na druhou stranu mě to táhlo k druhému kalendáři, k 
církevnímu. Slavíme společně 4. neděli po velikonocích. Stojíme přesně 
uprostřed mezi Ježíšovým vzkříšením a letnicemi. V lekcionáři byl 
pozoruhodný text z 9. kapitoly Skutků o návratu z říše mrtvých jisté Dorkas. 
Spíše mě to táhlo druhým směrem. I z osobních důvodů. 
 
O tomto týdnu měl pohřeb Bětky tatínek a týden předtím jsme byli na 
pohřbu, kde vedle sebe ležela těla maminky a syna, kteří zemřeli jenom pár 
dní od sebe. I bratr Boháček, který obřad vedl, říkal, že se s podobným 
případem za svou kazatelskou službu ještě nesetkal. Nějak jsme si to sám 
v sobě (a s Pánem Bohem) potřeboval srovnat. Možná nejsem sám. 
Udělalo mi proto velkou radost, když jsem na dnešní neděli našel text, který 
o smrti a naději ve zmrtvýchvstání mluví tak konkrétně. 
 
Nakonec doufám, že udělám zadobře oběma okruhům dnešního dne. V té 
naší z hrobu vytažené Dorkas se potkáváme s takovou maminkovskou 
postavou “par excellence”. Pojďme si ten příběh přečíst: Sk 9:36-43. 
 
Úvodní modlitba: 
Veliký Bože, ty jsi vzkřísil z mrtvých svého Syna a našeho Pána Ježíše 
Krista, 
Chválíme tě za tvou sílu a moc, se kterou promlouváš do našich životů. 
Prosíme tě, abychom byli i my vytažení z našich hrobů,  
ve kterých jsme si zvykli žít, 
abychom byli povolání k novému životu,  
který se vymyká chápání tohoto světa. 
Nauč nás se nebát, dej nám naději v život věčný. Amen. 
 
- 



Naše Tabita nebo Dorkas (mimochodem to slovo znamená “gazela”) byla 
výjimečná žena. Dorkas je jediná žena, kterou Nový zákon přímo označuje 
termínem učednice. Věnovala se charitativní službě ve svém sboru v 
Joppe, jednoho z nejstarších přístavních měst na světě. Dnes je Joppa 
součást jižního Tel-Avivu. Skutky apoštolské Dorkas líčí jako krásný příklad 
křesťanky, který by mohl mnoho z nás zahanbit. Čteme že: “Konala mnoho 
dobrých skutků a štědře rozdávala almužny”. Dobročinná “nad-žena”, která 
svým laskavým a nesobeckým životním stylem zlepšuje životy všech lidí 
kolem sebe. Kdyby takových lidí chodilo mezi námi víc, nestěžoval bych si. 
 
Promiňte mi, že budu genderově zcela staromódní, ale nějak takto si 
možná představujeme roli maminky, která se stará o celou svou rodinu a 
dokonce i další. Péče, zájem, láska, sebeobětování služba ve prospěch 
druhého. To jsou křesťanské ctnosti, které maminky velice dobře znají.  
 
Později, po její smrti, čteme popis až dojemné scény, kdy ženy ukazují 
Petrovi košile a pláště, které jim šila za svého života. To nebyl žádný 
sentimentální dar, jako když vám dnes někdo uplete ošklivý svetr. Plášť 
nebo košile byl často jediný kus oblečení, kteří ti lidé měli. Dorkas lidem 
kolem sebe zajišťuje důstojnost (nemusí chodit nazí) a v mnoha případech 
jim pomáhá přežít. Dorkas je pro mě úžasný příklad maminkovské 
dobročinné “nad-ženy”, před kterou je potřeba smeknout. 
 
Mimochodem právě podle této ženy se jmenuje škola naší Jednoty Vyšší 
odborná škola sociální a teologické – Dorkas v Olomouci, která právě 
ukončuje svou činnost. Zdá se, že podobný přístup k životu není pro 
mnoho lidí lákavý. O to víc je před ní a jim podobnými potřeba smeknout. 
 
Příliš často podceňujeme sílu jakou má dotek, úsměv, laskavé slovo, 
naslouchající ucho, upřímný kompliment, nebo nejmenší akt péče. Má to 
potenciál měnit život kolem nás. 
- 



Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Ekumenický překlad ještě zesílí 
důraz na to, že zemřela právě v těch dnech. Jakoby uprostřed její 
bohabojné charitativní činnosti si ji “Pán zavolal k sobě”, jak se mezi námi 
říká. Právě tehdy uprostřed konání dobrých skutků onemocněla a náhle 
zemřela. Možná jste někteří z vás zažili podobnou rychlou ztrátu někoho 
blízkého, kdy člověk přejde zcela náhle a nečekaně z plného energetického 
života, přes nemocniční lůžko až do Boží náruče.  
 
Zasloužila si to Dorkas? Copak si právě ona nezasloužila žít dál? Proč nám 
ji tu Hospodin Nejvyšší nenechal déle? Co budou dělat všichni ti, jejichž 
životy byly s její dobročinností tak svázané. Jak mám těch žít dál bez 
ní/bez něj? 
 
Existuje odpověď na otázku, proč se zlé věci stávají dobrým lidem? To 
závisí na tom, co si představíme pod tím pojmem “odpověď”. Pokud tím 
myslíme, zda je nějaké vysvětlení, které by všemu dalo uspokojivý smysl 
(proč je na světě rakovina, proč můj otec dostal rakovinu, proč spadlo 
letadlo, proč zemřelo mé dítě), pak pravděpodobně uspokojivá odpověď 
neexistuje. 
 
Můžeme nabídnout různá dobře míněná poučení, a precizní vysvětlení, ale 
nakonec, když jsme zaplnili všechna prázdná místa a jsme pyšní na to, jak 
jsme chytří, zjistíme, že bolest a utrpení a pocit nespravedlnosti nadále 
trvá. 
 
Nakonec se tedy otázka, proč se zlé věci stávají dobrým lidem, mění v 
otázky jiného typu. Už se neptáme, proč se něco stalo, ale jak na to 
budeme reagovat, co máme v úmyslu udělat, když už se to stalo. Kam nás 
Pán Bůh vede teď? 
  
- 
Umyli ji a položili do horního pokoje. Dorkas zemřela doma obklopena 
svými milovanými. To je způsob smrti, který většina z nás nezažije. Ti 



starší z vás si možná ještě pamatuje, že vaši praročině, nebo možná ještě 
rodiče skutečně zemřeli doma v rodinném kruhu. 
 
Dnes necháváme své staré a nemocné umřít v samotě v nemocnici nebo 
na LDNce. Od kolegy nemocničního kaplana a hospicového duchovního 
jsem slyšel, že naprostá většina lidí si přeje zemřít podobným způsobem 
jako Dorkas - doma vedle rodiny. Ale naprostá většina lidí umírá právě 
sama v nějakém léčebném nebo pečovatelském zařízení, kam staré 
odkládáme, protože na ně nemáme čas, nebo si ho neumíme nebo 
nechceme udělat. 
 
Smrt, stáří a nemoc je (podle mě) jediné tabu dnešní doby. Ještě 
donedávna skoro každé malé žité dokázalo pracovat s pojmem smrt, 
protože s ní měli blízkou zkušenost. Například se smrtí jejich babičky nebo 
dědečka, kteří skutečně zemřeli u nich doma. Smrt nebyla žádným tabu. 
Tabu byla naopak sexualita, o které se ve veřejném prostoru nikdo nebavil. 
 
Dnes se situace zcela obrátila. Nemalá část společnosti je dnes vystavená 
takové míře erotického až pornografického materiálu a s námi to skoro nic 
neudělá. Mimochodem, myslím si, že dnešní mladá generace to bude mít 
hodně složitě, protože si asi ne v 15 letech uženou závislost na pornu, 
která je srovnatelná se závislosti na tvrdých drogách. Ale stáří, nemoc a 
smrt moc nezapadá do dnešního populárního kultu mládí a krásného těla. 
 
Jestli chceme být světu příkladem, pojďme si dát na chvíli pauzu od 
našeho urputného náboženského boje proti tomu nebo tamtomu. Pojdme si 
radši vzít za svůj jiný přístup k našim vlastním rodičům, nebo celkově 
starým a nemocným lidem kolem nás. Pokud jsme si za poslední rok 
nenašli čas na návštěvu někoho, kdo je sám, pam něco děláme šeredně 
špatně. 
 
- 



Do druchlícího domu je přizván apoštol Petr. Mezi řádky se jakoby 
předpokládá, že pro někoho, kdo má zkušenost se vzkříšeným Kristem, 
nemusí být smrt konečným bodem našeho života, ale je možné dohlédnout 
dál. 
 
Líčení vzkříšení Dorkas nám možná připomene jiné vyprávění o vzkříšení 
tentokrát z evangelií. Ježíš sám byl kdysi pozván do podobně truchlícího 
domu k umírající nebo již  zemřelé Jairově dceři (V tom, kdy dívka zemřela, 
se evangelia rozcházejí). Ježíš tenkrát se sebou nechal právě jít pouze 
Petra (plus bratry Zebedeovi). Ježíš, podobně jako dnes Petr, všechny z 
domu vyžene, přistoupí k mrtvé a aramejsky řekne: “Děvče, pravím ti 
vstaň!” Tu děvče hned vstalo a chodilo. Petr sám kdysi na vlastní oči viděl, 
že Ježíš je skutečně Pánem nad životem i smrtí.  
 
Petr se ale nesmí zastavit na pouhém vzpomínání na to, jaké to tehdy s 
Ježíšem bylo výjimečné. Je úkolem celé církve, aby pouze nevzpomína a 
pouze si nepřípomínala vyprávění z Ježíšova života. To je jistě důležité, i 
proto se neděl co neděli scházíme. Církev se ale nesmí zastavit jenom u 
připomínání. Sami musíme následovat směr, který nám Ježíš svým 
příkladem naznačil. Církev má následovat Ježíšovský vektor, pokračovat v 
činnosti, kterou začal náš Pán. To je vlastně hlavní pointa evangelisty 
Lukáše, který napsal jak Lukášovo evangelium, tak knihu Skutků. Je to 
jedna kniha o dvou dílech, která nám chce říct, že směr, kterým se vydal 
Ježíš, kráčí i církev.  
 
Nemůžeme se zastavit na bodě, kdy mi sami z Božích rukou pouze 
přijímáme. My sami se musíme stát Božím tělem fyzicky přítomným a 
jednajícím zde na zemi. Kdo si Boží lásku a dobrotu nechává pro sebe, 
nenese ovoce Ducha. 
 
Dorkas vzala za úkol svého života být tu pro druhé a Bůh jí dal zapravdu. 
Toto je život, který je skutečně hodný nového života. Pojďme i my, pojďme 



se nechat vytáhnout z našeho hrobu. Povstaňme k novému životu a 
napodobujme příklad našeho Pána. 
 
Náš text končí strohým konstatováním, že zpráva o tom se rozšířila po celé 
Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána. Myslím, že když budeme naplňovat 
Kristovo povolání a žít takovým charitativním stylem života, mnoho lidí 
skutečně může uvěřit v Krista. Pane, smiluj se nad námi. Amen. 
 
 


