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Před časem jsem si pustil televizi, zrovna když dávali jakýsi dokumentární 
pořad s herečkou Květou Fialovou. Mám tu paní rád – hraje vždy 
mistrovsky specifické role éterických osobností. V tom pořadu se jí 
redaktorka mimo jiné zeptala: „Paní Fialová, máte strach ze smrti?“ A ona 
se svým typickým výrazem odpověděla: „Ale kdepák, strach ze smrti! To 
si vymysleli křesťani!“
Dvě, tři věty. Z celého pořadu jsem víc neviděl. Jako bych cítil herdu do 
zad – co všechno na ty křesťany lidé hodí! Že podle císaře Nera mohli 
za požár Říma (to se už snad vysvětlilo), že křesťané v historii způsobili 
spoustu opravdu zlých věcí nebo naopak neudělali nic, když měli, to ti 
odvážnější z nás přiznávají sami, ale opravdu můžeme i za strach ze 
smrti? V první chvíli jsem cítil spravedlivé rozhořčení. Ale... co když měla 
paní Fialová pravdu? A co když to tak dokonce má být? 
Jako křesťané máme nést evangelium – dobrou zprávu. Je možné nést 
dobrou zprávu, pokud jí nepředchází nejprve ta špatná? Bible je plná 
špatných zpráv pro člověka. Hřích, trest, smrt, odloučení od Boha... 
Ale vždycky je tam za každou špatnou zprávou jedno velké ALE: 

Ale vrátíš-li se, budeš-li činit pokání, uvěříš-li, napravíš-li svoje cesty, 
vyznáš-li před Pánem...  – budeš spasen. 



Svědectví křesťanů musí být realistické: Každý člověk přijde na soud. 
Tedy špatná zpráva. Ale nesmí to zůstat jen u první půlky. Soudu se lze 
vyhnout – cestou přes kříž Ježíše Krista, skrz jeho oběť. Tak tedy celé 
evangelium, jedině tak máme před nevěřícími lidmi okolo sebe „alibi“. 
Takže vlastně – promiňte, paní Fialová, máte pravdu. Všem nevěřícím 
lidem zvěstujeme strach ze smrti. Je k tomu totiž opravdu vážný důvod. 
ALE máme tu výsadu, že současně můžeme (a musíme) zvát ke kříži. Tam 
veškerý strach může končit, tam se musí každý sám za sebe rozhodnout, 
jestli půjde dál, nebo se ke kříži otočí zády a svůj strach si ponese dál. 
Vymysleli tedy strach ze smrti opravdu křesťané? Jsem přesvědčen, že 
ne. Ten si člověk „vymyslel“ už kdysi dávno, tam v zahradě, když tak 
neuváženě zbaštil James Grieve, Jonatan nebo Golden Delicious či co to 
bylo za odrůdu nebo za ovoce...
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