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2. čtení - text: Řím. 5,5;         1. čtení: Jan 14,1-7;       Vstupní slovo: 1. Sam. 3,10          Poslání: Ž 1,1-3
Požehnání: Nu 6,24-26             Písně: 246; 315; 585; 381; 418

1. Úvod - naděje
Naděje;  naděje,  která  neklame.  Co  to  je?  A skutečně  neklame,  nezklame?  Tak  se  ptáme  po  svých
zkušenostech, kdy jsme byli zklamáni. Setkali jsme s tím, že jsme zklamaní byli a přiznejme si, že to bylo
nepříjemné a smutné. Verš z dopisu apoštola Pavla, jak jsme jej četli, je podle ekumenického překladu. V
Kralické bibli zní tento verš "A naděje nezahanbuje", což zní podobně a přece jen trochu jinak. A tak když
oba překlady dáme vedle  sebe,  tak slyšíme,  že když doufáme,  tedy máme naději,  nejsme zklamaní  a
nejsme zahanbení. A tady asi začneme protestovat, že to tak není, že i když jsme doufali, když jsem doufal,
tak jsem byl zklamaný a zahanbený; alespoň někdy. Tady jsme schopní odložit  tento text z Písma do
oblasti snů a iluzí, protože jsme to zažili jinak. Prostě život není žádná teorie, život je mnohdy tzv. "tvrdá
realita", která se s člověkem nemazlí. 

2. Beznaděje
Jenže bez jakékoliv naděje se nedá žít; to si povězme na přímo. Ztráta jakékoliv naděje se nedá unést.
Středověký italský básník Dante Aligieri napsal báseň s názvem "Božská komedie". Je složena z několika
částí  nazvaných  "Peklo",  "Očistec",  "Nebe". V první  části  je  nad  branou pekla  nápis:  "Zanech všech
nadějí, kdo se vstupuješ". V pekle skutečně není žádná naděje. A myslím si, že mi potvrdíte, že ve chvílích,
kdy jste už vůbec nevěděli jak dál, jste se cítili skutečně jako v pekle. Žádný výhled, žádná cesta, žádná
naděje.  A pak chápeme,  aniž  bychom to  chtěli  jakkoliv  omlouvat  či  zlehčovat,  prožitky  lidí,  kteří  se
rozhodli sami ukončit svůj život; neviděli východisko, žádný význam své další  existence. Sebevraždy,
euthanasie, i potraty - ztráta naděje a důvodu proč dál pokračovat. Ale důrazně chci upozornit a varovat,
abychom takové lidi  neodsuzovali.  Nevíme,  do jakých životních  situací  se  sami ve  svém životě ještě
dostaneme a jak nám, mně, tobě bude, jak to budeme prožívat a zvládat. Není to snadné. Vzpomínám si na
scénu z jednoho filmu, je to z vězeňského prostředí, kde hlavní postava, člověk nespravedlivě odsouzený
pro vraždu, říká svému spoluvězni - naděje dobrá věc, nejlepší ze všech. Takže naděje; Ale chtěl bych teď
převést nebo posunout tento pojem do jiné roviny, totiž tak,že bych chtěl použít pro tuto skutečnost sloveso
a tedy povědět: mít naději znamená doufat. To znamená neuvažovat o naději jako o pojmu, ale jako něčem,
co se děje. A v takovém případě jsme do toho zapojeni a týká se to nás, tebe, mne. Tady končí hluboké
bádání co to ta naděje je, jak ji pochopíme a zdůvodníme a třeba o tom napíšeme pěknou úvahu nebo
pěkné kázání. Naskýtá se pak otázka, jak doufáme v těch třeba těžkých věcech, ve kterých žijeme, a se
kterými zápasíme. Takže, co s tím? dnes, zítra, v příštím týdnu?

3. Východisko
Oprávněně se ptáme, co dělat, aby naše naděje, naše doufání nenaráželo na tvrdou zeď reality a my si
nemuseli někdy, nebo častěji,  nebo pořád zoufat a naříkat, že se nám nic nedaří a naše úvahy a plány
vychází naprázdno. Tak se podívejme do textu Písma, který jsme teď četli: "Naděje neklame, neboť Boží
láska je rozlita v našich srdcích."  Z tohoto verše, resp. z jeho první části slyšíme o lásce, Boží lásce. Je
možno povědět, že to je klíč k řešení tohoto problému; ne nějak učebnicově, ne tento verš citovat proto, že
se to má a musí.  A opět si  tuto situaci převeďme do slovesné podoby, tedy místo podstatného jména
"láska" si dejme sloveso milovat. Pak můžeme povědět: "Naděje neklame, neboť Bůh nás tak miloval, že
vstoupil do našich životů, do našich srdcí." A jsme u Ježíše Krista, našeho Spasitele, ve kterém se ukázalo
to, jak nás má rád, že pro naše přestoupení byl ukřižovaný a pro naše ospravedlnění vstal z mrtvých. A opět
to  může  být  jako  u  předešlého,  že  to  uznáme,  pokýváme souhlasně  hlavou  a  jdeme dál  svou  starou
obvyklou cestou. Jenže to bychom bylo mimo. To, že Boží láska je rozlita v našich srdcí, tedy, že nás Bůh
měl a má neskonale rád, nechť nachází odezvu v našich životech, tedy v našem, mém, tvém uvažování,
mluvení či jednání. K Ježíši Kristu přišel jeden znalec Zákona se závažnou otázkou, co mám dělat, abych
dosáhl věčného života? Když si tento oddíl z Lukášova evangelia přečtete, pak zjistíte, že odpověď je
velice prostá, jednoduchá. Ježíš zákoníkovi připomíná slova Starého zákona, kde je napsané: Miluj Boha
nade všechno a miluj svého bližního jako sám sebe. A z jiného místa Písma slyšíme, že Zákon a v tomto



případě svědectví celé Bible se zavírá právě v těchto slovech: Miluj! Tento Ježíšův výrok, vlastně citace ze
Starého zákona, je nazýván jako Dvojpřikázání lásky. Ale směle jej můžeme nazývat Trojpřikázáním lásky.
Čteme zde: Miluj Boha nade vše, miluj člověka vedle sebe a nezapomeň na sebe; také se měj rád a to
takový jaký jsi, jak vypadáš, se svými možnostmi i nemožnostmi. To vše patří dohromady.

4. Cesta
Jsme na cestě. Prošli jsme tímto veršem z 5. kapitoly dopisu Římanům. Připomenuli jsme si, že naděje o
níž je tu řeč, neklame a to oproti našim nadějím, které jsou iluzemi. Připomenuli jsme si, že to vše je
založeno na Boží lásce nám projevené a prokázané skrze obět a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Zdůraznili
jsme si, že to, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný (Jan 3,16) nás vede k tomu, abychom milovali také; Pána Boha nadevše, lidi kolem nás
jako sebe  a  milovali  i  sebe.  A zdůrazněme si,  že  milovat  neznamená mluvit,  hezky mluvit,  ale  že to
znamená něco dělat, tedy pro Boží věc mezi námi, pro lidi kolem nás a i pro sebe. A když se na to upřímně
podíváme a na sebe se upřímně podíváme, tak zjistíme, že sami ze sebe na to nemáme. A tak se podívejme
na poslední část našeho textu. Tam čteme: Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který
nám byl dán. Ježíš Kristus, než šel na kříž, tak zaslíbil svým učedníkům Ducha svatého, který je uvede do
veškeré pravdy, který je bude zastávat a přimlouvat se za ně. Jako Ježíšovi učedníci si to uvědomujme, že
nejsme sami. Přijměme a přijímejme tento dar Ducha svatého, v jeho síle a moci jednejme a nebojme se.

5. Závěr
Povídá se, že na jednu myšlenku je možné napsat román, ale také, že v celém románu nemusí být ani jedna
myšlenka. Nevím, zda jste v dnešním kázání našli alespoň jednu myšlenku, která by vás oslovila; pakliže
ne, tak vám teď jednu nabídnu:  Smíme mít do dalších hodin, dnů a let naději; nejdeme do neznáma, do
nejistoty, do pekla, a to skrze oběť a vzkříšení  Ježíše Krista. On nás má rád a tak i my můžeme milovat.
On nám v Duchu svatém pomáhá.


