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Naděje v pavlovských a petrovských listech.
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Úvod
O místu, které má v našem životě naděje, jsem dlouho přemýšlel. Modlil jsem za to,

abych nakonec nabyl přesvědčení o tom, že o naději chci psát tuto práci. Naději vnímám

jako základní životní nit svého příběhu zde na zemi. Naděje je pro mne cesta od Boha,

jako Stvořitele a Původce mého života, zpátky k Němu domů, kdy On sám je cílem a

smyslem mého a našeho putování. Žít „v naději“ je pro mne po mnoha životních krizích

pevným kormidlem na rozbouřeném moři světa, ve kterém se nacházíme.

Je řada textů v Písmu svatém, které hovoří o naději, a jsou pro mne velmi silné a

inspirující. V mnoha těžkých obdobích mi byly a jsou posilou a útěchou na cestě.

Jedním z důvodů, proč jsem si vybral právě pavlovské a petrovské listy, je, že mi za

dlouhou dobu právě tyto texty přirostly k srdci. Navíc apoštol Pavel je pro mne prvním

velkým teologem našich dějin. Obě tyto postavy, jak apoštola Pavla, tak i apoštola Petra

vnímám jako zosobnění života v naději.

V naději mě povzbuzují především perikopy Římanům, Korintským, Filipanům,

Petrovi a další. Slyšel jsem řadu kázání o naději, přesto mě osobně asi nejvíce oslovila

slova otce Raniera Cantalamessy na Katolické charismatické konferenci v Brně 2011.

Zdůrazňoval skutečnost, že ať se s naším životem děje cokoliv, „to nejlepší nás teprve

čeká“. Tato myšlenka ve mne velmi silně zarezonovala a zůstala.

Velmi inspirativní pro mne byla také slova papeže Františka v promluvě do Nového

roku 2015. „Slova Áronského požehnání jsou slovy síly, odvahy a naděje. Nikoli ale

naděje iluzorní, založené na křehkých lidských slibech; nikoli naděje naivní, která si

představuje budoucnost lepší jenom proto, že je budoucností. Naději totiž nelze

zaměňovat s pouhým lidským optimismem, který je spíše výrazem nálady. Naděje ani

neznamená doufat ve splnění vlastních přání. Naděje je něco jiného. Naděje je dar. Je to

dar Ducha svatého. Pro křesťana je nadějí Ježíš osobně, Jeho moc osvobodit a obnovit

každý život. Tato naděje má svůj důvod právě v Božím požehnání, požehnání, které

obsahuje to nejmocnější blahopřání, které církev skládá každému z nás a které

je naplněno laskavou Pánovou ochranou a Jeho prozřetelnou nápomocí. Pán, který je

nadějí dějin, středem a vším, kéž nám pomáhá na naší cestě životem, abychom dávali

naději a byli nadchnuti nadějí. Optimismus, jak už jsem řekl, netrvá pořád, nýbrž

naděje, ta, kterou i Matka Boží chovala ve svém srdci během těch největších temnot.

A tato naděje proměňuje všechno. Kéž nás Pán obdaruje touto milostí.“
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Jak popisuje toto téma Benedikt XVI. ve své encyklice o naději „Spe salvi“, naděje

je jedním ze základních slov biblické víry. A to do takové míry, že se nám může zdát,

jako by se označení „naděje“ a „víra“ mohla na mnoha místech vzájemně zaměňovat. V

listu Židům se proto velmi úzce propojuje „plnost víry“ (10,22) a „neochvějné vyznání

naděje“ (10,23). Rovněž když První list Petrův vybízí křesťany k ustavičné

připravenosti dát odpověď ohledně logu – smyslu či důvodu – jejich naděje (srov. 3,15),

je „naděje“ ekvivalentem „víry“.1

Cílem celé práce je systematicky rozebrat téma naděje v listech pavlovských a

petrovských. V práci se budu snažit uchopit jednotlivé texty z různých pohledů tak, aby

čtenář Božího slova mohl hlouběji vniknout do této teologální ctnosti.

Jako základní literatura mi bude sloužit Písmo svaté, Nový zákon, dále pak

především Katechismus katolické církve, Nový biblický slovník, Slovník biblické

teologie a Malé stuttgartské komentáře. Prostor budu věnovat také sekundárním

pramenům, a to literatuře různých jiných autorů, kteří se věnují tématu naděje.

Práci budu strukturovat do 5. kapitol. V první kapitole se budu snažit ukázat na

Ježíše Krista jako základního původce naší naděje, a to prostřednictvím textů v

pavlovských a petrovských listech Nového zákona. Ve druhé kapitole se budu zabývat

tím, co je vlastně předmětem naší naděje (touha po Bohu, po spáse, po štěstí, atd.). To se

budu pokoušet opět v rámci perikop Nového zákona a srovnáváním různých textů a

dalších míst Písma svatého. Ve třetí kapitole se budu věnovat tématu naděje uprostřed

společenství církve. Ve čtvrtá kapitole se budu snažit popisovat naději v trajektorii víry

a lásky jako jednu ze tří teologálních ctností. V páté kapitole budu pohlížet na téma

naděje očima různých velkých autorů (papežů, teologů) prostřednictvím citátů z jejich

knih, v nichž se této otázce věnovali. V příloze se pak pokusím toto téma doplnit

sdílením vlastní životní zkušenosti v „boji o naději“.

1 BENEDIKT XVI.: Spe Salvi, O křesťanské naději, Paulínky, str. 7
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1 Původce naší naděje
„Doufej, má duše, doufej. Neznáš dne ani hodiny. Pozorně bdi, všechno pomíjí v

jediném závanu, ačkoliv tvá netrpělivost může učinit nejistým, co je jisté, a dlouhým i

velmi krátký čas. Pomysli na to, že čím více budeš bojovat, tím více zakusíš lásky,

kterou máš ke svému Bohu, a tím více se budeš jednoho dne těšit ze svého miláčka, ve

štěstí a ve vytržení, která nikdy nebudou mít konce.“2 

Snad nelze lépe vystihnout křesťanskou naději, protože podstatou její touhy je hlad

po přítomnosti milovaného Pána. Ježíš sám slova naděje nepoužívá, ale ve svém učení o

naději mluví. Nicméně vede své učedníky k tomu, aby neměli strach z budoucnosti,

protože ji má v rukou jejich milující Otec.

Velikonoční ráno mění běh dějin, hrob je prázdný, Ježíš Kristus vstal. Tento vrcholný

okamžik dává smysl všemu, co bylo předtím (veškeré protologii dějin). Dává každému

člověku naději na to, co bude jednou v eschatologické plnosti. Kristovo zmrtvýchvstání

je nadějí každého z nás a tato naděje, kterou nám dává sám Pán, je větší než veškerá

bolest a trápení našeho světa. (Já jsem vzkříšení. Kdo ve mne věří, i kdyby zemřel, bude

žít, a každý, kdo žije a věří ve mne, nezemře navěky. Jan 11,25-26).

Každá lidská naděje, která se obrací jinam než k srdci Ježíšovu, je prázdnou nadějí.

Jenom v obrácení se k Ježíši Kristu máme skutečnou, živou naději. Ježíš Kristus sám je

nadějí pro každého člověka, je nadějí církve, je nadějí světa a celého stvoření. Ježíš si

nás zamiloval jako první, On nás hledal jako první a každé naše hledání je odpovědí na

toto jeho volání. Ježíš Kristus nám říká, že jestliže zůstaneme v Něm, bude také On v

nás a můžeme prosit, oč chceme, a stane se nám. Tato slova pronáší, aby naše radost a

naše naděje byla úplná. (srv. Jeruzalemská Bible, Jan 15,1-8).

Projdeme si společně místa v Písmu svatém, a to pavlovských a petrovských listech,

která ukazují na Ježíše Krista jako původce veškeré lidské naděje. Především v

pavlovských listech je hodně takových perikop. Sám Ježíš Kristus slova „naděje“ nikde

explicitně nepoužívá, mluví však o víře a lásce, které, jak uvidíme, s nadějí úzce

souvisejí. Budou se zde prolínat pojmy víra a naděje. Obě dvě, víra i naděje, stejně jako

Petr a Jan běží k cíli našeho života, k našemu Bohu. Přesto je mezi vírou a nadějí rozdíl.

Naše víra, která je někdy slabá a malá, zůstává v přítomnosti. Naděje víře však ukazuje

cestu dál do budoucnosti, když se ocitáme v krizích našeho života.

Nyní začneme u perikop z listu Římanům.

2 Katechismus katolické církve, Zvon, str. 459
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1.1 List Římanům

Doufaje tedy proti veškeré naději, uvěřil, a stal se tak otcem četných národů, podle

toho, co bylo řečeno: Takové bude tvé potomstvo. S neochabující vírou pohlížel na své

již odumřelé tělo – byl asi stoletý – a na rovněž odumřelé Sářino lůno; opíral se o Boží

zaslíbení, bez váhání a bez nedůvěry, ale se silnou vírou vzdal Bohu čest v jistotě, že

Bůh je sdostatek mocný, aby to, co slíbil, potom také vykonal. Právě proto mu to bylo

připočteno za spravedlnost. A když Písmo říká, že jeho víra mu byla připočtena, netýká

se to pouze jeho samého, platilo to i pro nás, kterým má být připočtena víra pro nás,

kteří věříme v toho, jenž vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána, vydaného za naše

hříchy a vzkříšeného k našemu ospravedlnění. (Řím 4,18-25)

V této perikopě je naděje ukázana na postoji Abrama. On je prvním vzorem, který

nám ukazuje, jakým způsobem můžeme žít naději. 

„Kde existuje víra v živého Boha, který působí v životě lidí a jemuž lze důvěřovat, že

splní své sliby, tam je naděje v biblickém smyslu slova možná. Taková naděje nezávisí

na temperamentu ani na převažujících okolnostech či schopnostech člověka.

Nepodmiňuje ji to, co člověk vlastní a co pro sebe může udělat nebo co pro něho může

udělat někdo jiný.“3 

„Křesťanská naděje přejímá a přivádí k plnosti naději vyvoleného národa, která má

svůj původ a svůj vzor v Abrahámově naději naplněné v Izákovi podle Božích příslibů a

očištěné zkouškou oběti. On přece doufal a uvěřil, že se stane otcem mnoha národů,

protože mu bylo řečeno: Tak četné bude tvé potomstvo.“4 

List Římanům, který zmiňuje Abraháma, jenž byl člověkem žijícím ve víře a naději.

On sám ukazuje svým životem na Boha jako na zdroj a původce naděje. Tady již

vidíme, že starozákonní doba byla pro mnohé čekáním na zaslíbení, které pak Bůh

naplnil ve stanovený čas. Postoj Abraháma je předobraz naší naděje, který se naplnil na

Ježíši Kristu. Ježíš je tím, „skrze něhož a pro něhož je všechno stvořeno“, a proto je

základním původcem naší naděje, kterou můžeme mít přímo z Něho. 

Dalším velmi nádherným textem, z kterého můžeme čerpat k původci naší naděje,

jímž je Ježíš, je perikopa:

Co k tomu ještě dodat? Je-li Bůh s námi, kdo bude proti nám? Což On, který

neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás všechny, nám spolu s ním nedá

veškeré dary? Kdo se postaví jako žalobce proti těm, které vyvolil Bůh? Ospravedlňuje

3 MATULÍK, Gerhard: Nový biblický slovník, Návrat domů, str. 644
4 Katechismus katolické církve, Zvon, str. 458
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přece Bůh. Kdo tedy odsoudí? Kristus Ježíš, ten, který zemřel – co to povídám? Byl

vzkříšen, který je po Boží pravici a přimlouvá se za nás? Kdo nás odloučí od Kristovy

lásky? Soužení, úzkost, pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí, meč? Podle slova

Písma: Kvůli tobě nás vydávají na smrt po celý den; byli jsme pokládáni za ovce na

porážku. Ale v tom všem velkolepě vítězíme prostřednictvím toho, jenž si nás zamiloval.

Ano, jsem si tím jist, ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani přítomnost, ani

budoucnost, ani mocnosti, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nedokáže

odloučit od Boží lásky projevené v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Řím 8,31-38)

V této perikopě je naděje v Krista popsána způsobem, z něhož jasně vyplývá, že v

celém tvorstvu není nic, co by s ní mohlo soupeřit nebo nad ní zvítězit. 

„Třikrát se říká  „pro nás“: ve v. 31.32 a 34. Jak Pavel neúnavně zdůrazňuje, Bůh teď

stojí na naší straně a dokázal nám to ve svém Synu Ježíšovi. Z tohoto nepřekonatelného

projevu jeho lásky plyne jistota, že i nám jednou daruje „všechno“, to jest: věčný život.

„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Všechny žaloby proti nám vyznívají odnynějška do

prázdna. To Pavel vykládá ve v. 33. Svoboda od strachu, darovaná ve víře, o níž se

mluvilo již ve v. 8,15 se má nyní osvědčit tváří v tvář všem možným „žalobám“ (v. 33)

a „odsouzením“ (v. 34), které by stále ještě mohly postihnout věřícího, ať už právem

nebo neprávem, z vnějšku jakož i z jeho nitra: v tomto případě pocházejícím z

trýznivého vědomí viny. Vezme-li Bůh naše ospravedlnění zcela na sebe, je-li naším

obhájcem Kristus, poté co dosáhl cíle své cesty (v. 34), kdo by nás v tomto světě ještě

chtěl volat před soud? Pavel však ví, že to všechno nemůže ospravedlněné oddělit od

Boží lásky v Kristu. Tím však tato nová skutečnost, která už dovoluje věřícím vítězně

„triumfovat“ (v. 37), není v žádném případě anonymní. Je to Ježíš, který není jen

figurkou v Božím plánu spásy, ale je sám naplněn Boží skutečností a „zamiloval si nás“.

A přece tento silně řečnický a citově zabarvený text působí dojmem, že víra v

ospravedlnění v Kristu může, ba musí přispět k citelné změně našeho života směrem k

větší vnitřní a vnější svobodě, k uzdravení našeho lidství v různých ohledech. Nemohou

v takové situaci dosáhnout léčivého účinku i Pavlova slova: „Vždyť Bůh ospravedlňuje!

Kdo je odsoudí?“ Jistě, jsou-li součástí odpovídající uzdravující praxe církve a

společnosti – je však třeba varovat před iluzemi. Jak těžké je už omezit a zvládnout

úzkosti! A pokud se to podaří i s předznamenáním uzdravující moci křesťanské víry, pak

bude stejně ještě nutno střízlivě konstatovat, že spása v plném křesťanském smyslu není

ve vypěstování zdravé lidské osobnosti, ale pouze v ospravedlnění hříšníka v Ježíši

Kristu: neosvobozuje pouze od strachu o sebe sama, který pochází ze zkušenosti mé
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konečnosti, ale dává mi účast i na budoucím světě Božím, v němž už nebude smrt, která

je vlastním základem našeho strachu.“5

Další inspirativní perikopou, kde Pavel přímo nazývá původce naší naděje Bohem

naděje, je:

Ať Bůh naděje vám dá plnost radosti a pokoje ve vaší víře, aby ve vás působením

Ducha Svatého překypovala naděje. (Řím 15,13)

V této perikopě vidíme naději, která nám přináší do našeho života také radost a

pokoj. 

„Motiv naděje se objevil už ve v. 15,4, kde stálo, že kdo studuje Písma Izraele, bude

posílen ve své naději. Protože za vším stojí Bůh naděje, který si toto jméno vpravdě

zaslouží, protože se v Kristu nezvratně zaručil za budoucnost, za spásu lidí. Takové

společné zakoušení radosti a pokoje je pak místem, kde se může dařit naději

„rozhojněné mocí Ducha svatého“. Není tato žehnací modlitba pro Pavla typická?

Naděje sice je podle jeho přesvědčení v mnoha lidských situacích v zásadě možná. Je

jako „naděje proti naději (4,18) především tam, kde jde o umírání – na půdě víry však

není naděje posledním zoufalým činem, ale gestem klidu, které nemůže působit jinak

než mocí Ducha. Takové rozhojnění naděje, jaké může darovat pouze Bůh, tedy apoštol

vyprošuje svým adresátům.“6

Vidíme, že v těchto textech, se sám Bůh nazývá Bohem naděje. Ukazuje nám, že se

nemáme nechat vést planými nadějemi tohoto světa, ale svou naději upínat k Němu,

protože neexistuje jiný původce skutečné naděje, která vede k životu, než On sám.

1.2 List Korintským

Právě On nás osvobodil od takové smrti a osvobodí nás od ní, v něm máme naději,

že  nás od ní opět osvobodí. (2 Kor, 1,10)

V této perikopě je naděje něčím, co přesahuje bránu našeho pozemského života.

„Biblickou naději nelze oddělit od víry v Boha. Křesťan se odvažuje očekávat

budoucí požehnání, které zatím není vidět. Díky tomu, co Bůh vykonal v minulosti,

zejména při přípravě Kristova příchodu, a co nyní skrze něho nadále činí. Boží dobrota

je pro věřícího nevyčerpatelná. To nejlepší teprve přijde.“7

5 THEOBALD Michael: List Římanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské nakladatelství,
str. 222-3

6 THEOBALD Michael: List Římanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské nakladatelství,
str. 429-430

7 MATULÍK, Gerhard: Nový biblický slovník, Návrat domů, str. 644
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„Základním kamenem Pavlova systému je naplnění zaslíbení v Ježíši Kristu, ze

kterého plyne, že očekávaná sláva je už skutečností.“8 

Tyto texty představují další „Boží slovo“, které nás povzbuzuje směrem k hluboké

naději, které můžeme dosáhnout. Ježíš nás svou smrtí a zmrtvýchvstáním osvobozuje od

strachu ze smrti, bolesti a existenciálních úzkostí v našem životě. I slovy „Já jsem cesta,

pravda a život“ nám sděluje, že On je původcem života v naději.  

1.3 List Efezským

Vzpomeňte si tedy, že kdysi vy, pohané – byli jste takoví v těle, byli jste

„předkožkou“, jak vám říkali ti, kteří si říkají „obřízka“... pro zásah prováděný na těle!

Vzpomeňte si, že jste tenkrát byli bez Krista, nepatřili jste k Izraelově obci, neměli jste

nic společného se smlouvami Zaslíbení, ani naději, ani Boha jste na tomto světě neměli!

(Ef 2,11-12)

V této perikopě je naděje popisována jako něco neoddělitelého od osoby Krista.

Bohaté Pavlovo myšlení a jeho duchovní hloubka obohacují novým způsobem

společnou naději církve. Sem patří jeho vývody o „vykoupení našeho těla“, ať už jde o

proměnu živých nebo o vzkříšení mrtvých, bez kterého by křesťan byl „beze vší

naděje“.9

„Většina světských myslitelů starověku naději nepovažovala za ctnost, ale jen za

přechodnou iluzi. Apoštol Pavel charakterizoval pohany přesně, když řekl, že nemají

žádnou naději, neboť jsou bez Boha.“10

„Izraeli se v dějinách spásy bezpochyby dostává upřednostnění – autor zde podobně

jako v Řím 9,4 užívá čestného titulu „Izrael“. S cizostí vůči Izraeli je spojeno i

vyloučení ze zaslíbení, které je smlouvou zaměřeno k Mesiáši. V protikladu k pohanům

měl Izrael toto zaslíbení vždycky. Proto byli pohané také lidmi bez naděje. Být bez

naděje znamená být v tomto světě bez Boha. Ve v. 2,2 byl svět záporně hodnocen jako

oblast zlého, v níž vládnou mocnosti a síly. Pohané žili ve světě odkázaném na sebe

sama, a proto vydaném mocnostem (srov. Kol 2,20). Obsáhlý popis beznadějné situace

pohanů, jimž byla uzavřena „mesiánská perspektiva“, neslouží ovšem k vyzdvižení

přednosti Izraele, nýbrž jen k zostření kontur zvratu ke spáse pohanů. Tento zvrat je

naznačen slovy, „ale nyní“. Proti smrtonosné minulosti stojí teď přítomná doba spásy v

8 LÉON-DUFOUR Xavier a kolektiv: Slovník biblické teologie, Academia, str. 248
9 LÉON-DUFOUR Xavier a kolektiv: Slovník biblické teologie, Academia, str. 248
10 LÉON-DUFOUR Xavier a kolektiv: Slovník biblické teologie, Academia, str. 248
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Kristu (srov. v.  12: „bez Krista“); po časové dimenzi teď přichází ke slovu i dimenze

prostorová: „v“ Kristu – to přece znamená prostor spásy, prostor nové skutečnosti.“11 

Také i v tomto listě máme podklad pro porozumění tomu, co znamená žít bez naděje.

Pravá naděje v tomto světě není možná bez Boha. On, který je původcem všeho, je i

původcem naděje, kterou v něm hledáme. Bez této naděje u Něho jsme ztraceni,

stavíme svůj dům života na písku, na chatrných základech. Původ naděje, který v něm

nacházíme, má i charakter věrnosti. „Když my jsme nevěrní, On zůstává věrný“.

1.4 První list Soluňanům

Vzdáváme Bohu díky za vás všechny v každém okamžiku a ve svých modlitbách na

vás bez ustání pamatujeme. Před naším Bohem a Otcem si připomínáme vaši činorodou

víru, vaši vytrvalou naději, za něž vděčíte našemu Pánu Ježíši Kristu. (1 Tes 1,2-3)

V této perikopě si máme možnost uvědomit si, že můžeme být za naši naději také

vděčni. 

Všimněme si, jak často NZ hovoří o „naději“ v souvislosti s „trpělivostí“ nebo

„vytrvalostí“. Tato ctnost se výrazně liší od vytrvalosti stoické právě tím, že se pojí s

nadějí, kterou stoikové neznali.12

„Nový základní postoj křesťanů popisuje Pavel blíže třemi klíčovými slovy: činná

víra, obětavá láska a vytrvalá naděje v našeho Pána Ježíše Krista. Naděje pak nás

zaměřuje ke spásné budoucnosti otevřené Kristem; je to cesta ke království Božímu pod

jeho laskavým vedením a s jeho pomocí. Křesťanovu naději v budoucnost určuje Pavel

v závěrečném slově tohoto úseku přesněji. Křesťan ví, že lidstvo vstoupilo Kristovou

smrtí a jeho vzkříšením do doby definitivního rozhodnutí. Hlásáním evangelia vychází

Boží slovo ke všem, kteří je slyší. Pavel je tudíž se svou generací přesvědčen, že

příchod Ježíše jako soudce a dovršitele dějin je blízko. Křesťan smí na základě hlásání

Krista a apoštolů doufat, že Ježíš uchová ty své před odsouzením Bohem a že jim

propůjčí podíl na věčném životě, který má on sám od svého vzkříšení v plnosti.“13 

I v těchto listech můžeme najít zdroj naší naděje v Pánu. Apoštol Pavel popisuje

důležitý rozměr naší víry, a tím je vděčnost. Každé ráno se můžeme budit s tímto

pocitem, který  v Bohu jako původci našeho života, tak naší víry a naděje máme. 

11 HOPPE Rudolf: List Efezanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské nakladatelství,
str. 39-40

12 MATULÍK, Gerhard: Nový biblický slovník, Návrat domů, str. 644
13 KNOCH OTTO: První a druhý list Soluňanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské

nakladatelství, str. 22-23
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Dalším povzbuzujícím textem, který hovoří o naději v Ježíše Krista jako o šťastné

naději je úryvek v listu Tesalonickým:

Ať sám náš Pán Ježíš Kristus a také Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a dal nám

skrze milost věčnou útěchu a šťastnou naději, utěší vaše srdce a upevní je v každém

dobrém skutku i slově. (2 Tes 2,16)

V této perikopě je představována jako něco, co nás vede v praxi našeho života, naše

naděje je šťastná naděje.

„Pavel tu vyzdvihuje, že Bůh skrze Krista dal věřícím z lásky „věčné potěšení a

dobra naději“. Jeho milost daruje křesťanům důvěru a sílu k svědectví a k správnému

životu.“14

1.5 Petrovské listy

Veleben budiž Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista: ve svém velikém milosrdenství

nás znovu zrodil zmrtvýchvstáním Ježíše Krista k živoucí naději, k dědictví, jež je

ušetřeno porušení, poskvrny, jež nevadne a je připraveno v nebesích vám, které Boží

moc vírou uchovává ke spáse, jež se má ukázat v poslední chvíli. (1 Petr 1,3-5)

„V nádherné chvále autor listu děkuje Bohu za nejzásadnější milost, za

znovuzrození. Jako je přirozené narození novým počátkem, tak je i to, co Bůh činí na

svých vyvolených, něčím zcela novým. Bůh tvoří v omilostnění nové stvoření. To se

děje při křtu. Autor listu se také vzápětí zmiňuje o cíli, k němuž jsme se znovu narodili.

Je to živá naděje, která čerpá svou určitost a jistotu z Ježíšova vzkříšení z mrtvých.

„Živá“ znamená mocná a účinná v protikladu k mrtvé, nicotné a neskutečné. Být díky

velké Boží slitovnosti znovuzrozen k „naději“ znamená dvojí: za prvé, že nové zrození

je Božím svobodným a nezaslouženým darem, činem jeho velkého milosrdenství, a za

druhé, že je to nejprve naděje, tedy nikoli konečné vlastnictví. Podstatu této naděje

autor šířeji rozvádí, aby v ní své čtenáře pevně ukotvil právě vzhledem k jejich ohrožení

a utrpení. Říká jim, že na znovuzrozené čeká nádherné dědictví, které je vzdáleno všem

pozemským nedokonalostem a nejistotám. Udává také, jak lze tohoto dědictví s jistotou

dosáhnout: skrze víru. Následující slova „a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení“

však zřetelně vyjadřují, že i ta je milostí. Zde se zjevuje Boží spásná vůle, která

vyvolené skrze víru účinně střeží. Výraz „skrze víru“ nalezneme u Pavla snad 16krát,

jinde v Nové zákoně se s ním setkáme potom už jen jednou ve Skutcích apoštolů. Také

14 KNOCH OTTO: První a druhý list Soluňanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské
nakladatelství, str. 67
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zde je tedy znát nepřehlednutelný pavlovský vliv. „Skrze víru“ znamená, že Bůh v nás

jedná skrze víru. Není to tedy „kvůli víře“, což by znamenalo, že Bůh nás obdarovává

spásou na základě našeho výkonu víry. Bez tohoto zvláštního Božího střežení nikdo

nemůže dosáhnout cíle, obzvláště ne při bídě a ohroženích poslední doby, ve které bude

všem zjevena Boží spása, konečné dokonání světa na konci dní. Jako skoro ve všech

spisech Nového zákona je Kristův opětovný příchod toužebně očekávaným cílem, který

neleží v daleké budoucnosti, nýbrž se v něj věří jako v blízkou událost. Kristův

opětovný příchod byl chápán jako moc působící v přítomnosti, která prostupuje celým

životem a utváří ho. Proto apoštol říká, že spása je „již připravena“.“15 

Tato první perikopa je pro mne jedním z nejsilnějších textů, které o naději máme.

Jsem přesvědčen, že je velkou posilou nám poutníkům na cestě života. Můžeme proto v

těžkých chvílích z těcho slov čerpat a obracet se k původci naděje našeho života.

Dalším silným textem je následující Petrova perikopa:

Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, aby vaše víra

byla v Bohu tak jako vaše naděje. (1 Petr 1,21)

„Vzkříšení a oslavení Ježíše zjevují Boha jako Živoucího, který probouzí ze smrti k

životu a tím daruje naději. Jen pokud se víra zasnoubí s nadějí, může obstát a vydržet v

těžkostech života.“16

Poslední perikopou od apoštola Petra je:

Naopak ve svých srdcích posvěcuje Pána Krista, buďte vždy připraveni obhájit se

před kýmkoli, kdo by chtěl, abyste zdůvodnili naději, která je ve vás. (1 Petr 3,15)

„Svatá bázeň před Kristem je bázeň Boží, která přemáhá bázeň před lidmi a

oprošťuje křesťany od strachu. Jestliže budou osloveni, mají být vždy připraveni vydat

každému počet ze své naděje v opětovný příchod Páně a konečné dovršení jeho vlády.

Napjatá situace křesťanů je patrná z každé věty dopisu. Je pravděpodobné, že se

křesťané již tehdy museli tu a onde obhajovat před nějaký soudcem, ale i v osobním

životě měli dostatek příležitostí, aby se ospravedlňovali před svými nepřáteli. Přesto

jejich odpověď nesmí být pyšná a domýšlivá. Mají svou obhajobu přednést s mírností

ducha a nebýt agresivní, nýbrž odpovídat v bázni Boží, která zakazuje zraňovat lásku,

ale vyzývá k vypovězení celé, nezkrácené pravdy. Stále znovu stojí naproti výzvě k

bázni výzva k odvaze: Boha se bojte, nikoli člověka! Dobré svědomí, že jsou v milosti

15 PAULA-ANGELIKA SEETHALER: První a druhý list Petrův, list Judův, Malý Stuttgartský
komentář, Karmelitánské nakladatelství, str. 19-20

16 PAULA-ANGELIKA SEETHALER: První a druhý list Petrův, list Judův, Malý Stuttgartský
komentář, Karmelitánské nakladatelství, str. 26
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Kristově, jim propůjčí jistotu a oni jak před soudcovskou stolicí, tak i v osobním životě

přesvědčí lidi o svém dobrém chování ve společenství života s Kristem a zahanbí své

pomlouvače. Odkaz na chování „v Kristu“ je důležitý a zásadní. Výraz odkazuje na

novost křesťanského života, který je „bytím v Kristu“, existováním v Kristu, kterému

poté musí odpovídat i chování a způsob života.“17

Ano máme být připraveni obhájit svoji naději. Někdy před lidmi, jindy i sami před

sebou. O to více nám může pomoci uvědomit si, jak je původce naší naděje tím „který

je první i poslední, alfa i omega“.

Shrnutí
Tyto texty Písma svatého by měly být nejen pro nás věřící, ale také pro všechny

hledající, zdůvodněním naší naděje. Přinášejí pochopení skutečnosti, ke komu se naše

naděje obrací. Viděním skrze víru nás tyto perikopy mohou vést k původci naší naděje,

která je ve Vzkříšeném Kristu. Tento Kristus svým vtělením, smrtí a vzkříšením, které

se odehrálo o Velikonoční neděli, definitivně změnil běh dějin. Svým zmrtvýchvstáním

ale otočil také životní perspektivu každého člověka na této zemi. Stal se jediným

univerzálním původcem živé naděje, která vede k cíli našeho života. V této naději dává

našemu pozemskému životu smysl a eschatologickou šířku a hloubku.

17 PAULA-ANGELIKA SEETHALER: První a druhý list Petrův, list Judův, Malý Stuttgartský
komentář, Karmelitánské nakladatelství, str. 39-40
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2 Co je předmětem naší naděje
Nyní se obdobným způsobem jako v první kapitole společně podíváme

prostřednictvím biblických textů na skutečnost, co je předmětem naší naděje. Vždyť v

našem životě je předmětem naděje někdy zcela „obyčejná“ touha po šťastném životě, po

blízkosti milovaného člověka, po dobrém životě našich dětí a rodin. Spousta lidí upíná

svoji naději na „lepší život“ v jiných podmínkách, než ve kterých se právě nacházejí.

Opuštění lidé potřebují a hledají někoho s kým mohou sdílet svůj život. Pacienti v

nemocnicích se chtějí uzdravit. Lidé, kteří žijí v chudobě, potřebují lepší sociální

podmínky. V tomto výčtu bychom jistě mohli pokračovat donekonečna. 

V následujících textech uvidíme, že hluboko v našem srdci spočívá touha po štěstí,

po trvalém životě, který přesahuje hranice smrti. Tuto touhu do našeho srdce vložil Bůh.

2.1 List Římanům

Když se nám tedy dostalo ospravedlnění z víry, žijeme v pokoji s Bohem

prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož jsme vírou získali přístup k této

milosti, v níž stojíme, a naší chloubou je naděje na Boží slávu. Ba co víc! Naši chloubou

jsou i protivenství, neboť dobře víme, že protivenství plodí vytrvalost, vytrvalost

osvědčenou ctnost, osvědčená ctnost naději. A naděje nezklame, protože do našich srdcí

byla vlita Boží láska prostřednictvím Svatého Ducha, který nám byl dán. (Řím 5,1-5)

V této perikopě je nám naděje představena dokonce jako něco, čím se můžeme

chlubit.

„Bůh dal svou milostí ospravedlnění člověku, kterého Adam strhnul do smrti, čím

spíše tedy povede spojení s ním a s jeho Synem k životu.“18 Nadějí toužíme a s pevnou

důvěrou očekáváme od Boha věčný život a milosti, abychom si tento život zasloužili.19

„Cílem apoštola Pavla bylo ukázat, že vyznávání ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše

se odvozuje i naděje budoucí spásy; že se ospravedlnění, přijaté dnes ve víře, potvrdí na

konci do všech svých důsledků. Patrné jsou dva různé myšlenkové postupy. V první

části 5,1-5 zaujímá apoštol Pavel svou pozici v přítomnosti, aby se na jejím základě

ujistil spásnou budoucností. Závěr tohoto postupu ve verši 5b s jeho výslovným

zdůvodněním naděje současnou zkušeností Ducha jej vede k tomu, aby se jěště jednou

vrátil k tomuto bodu a znovu prošel cestu od přítomnosti do budoucnosti (5,6-10), nyní

ovšem z jiného hlediska. Zatímco se ukazuje, jak naděje může vyjít posílena dokonce ze

zkušenosti utrpení a tísně, tedy ze střetu s lidskou skutečností, jaká je, pak verši 6-10
18 LÉON-DUFOUR Xavier a kolektiv: Slovník biblické teologie, Academia, str. 248
19 Katechismus katolické církve, Zvon, str. 462
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hledí k vnitřní jistotě naděje, která roste z kontemplace jejího vlastního základního

Kristova příběhu. Zkušenost a vědomosti víry jsou tedy oba zdroje, ovšem zcela

rozdílné úrovně, z nichž plyne živá naděje. V tomto úseku mluví apoštol Pavel jako ten,

koho se věc existenčně dotýká; přitom formuluje způsobem, do kterého každý

posluchač nebo čtenář může zahrnout sám sebe: „Máme pokoj s Bohem.“ To souvisí asi

s tím, že apoštol Pavel už nyní nemluví zvnějšku, jakoby objektivně, o nutnosti

evangelia tváří v tvář beznadějné situaci lidstva, ale naopak rozvíjí vniřní souvislost víry

a naděje, a to velmi přiměřeně z perspektivy samotného věřícího. Naděje, jejíž jistotu

nahlížíme srdcem (5,5) se může projevit pouze vyjadřováním skrytým osobně. Konec

těch, kdo věří v Ukřižovaného, se mu však nejeví jako otevřený: „Naděje (totiž)

neklame (na konci časů)“ - jak říkají stará, ale platná slova žalmisty (srov. 22,6; 25,20),

jimž se zde apoštol svěřuje - neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha

svatého, který nám byl dán“ (verš 5). To je vlastním důvodem, proč apoštol ve verši 3 s

takovou důvěrou sází na síly, které pomáhají bránit se rezignaci a přeměnit záporné

zkušenosti života v odolnost, zralost a naději. Zatímco ve verši 1-5 mluvil apoštol

nejprve o této dimenzi zkušenosti víry, pak ve verš 6-11 představuje její vnitřní logiku,

jak ji lze poznat z rozjímání Kristova příběhu jako logiky naděje.“20

Hluboký text apoštola Pavla k nám promlouvá a zdůrazňuje fakt, že předmět naší

naděje je v nás přítomen skrze Ducha svatého. Další úchvatnou perikopu v listu

Římanům, která tuto skutečnost doplňuje najdeme v 8. kapitole. 

Soudím totiž, že utrpení nynějšího času jsou nesrovnatelná se slávou, která na nás

má být zjevena. Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů: bylo-li

podrobeno marnosti – ne proto, že by si to bylo přálo, ale kvůli tomu, který jí je

podrobil – stalo se to s nadějí, že i ono bude osvobozeno od poroby porušenosti a vejde

pak do svobody a slávy Božích dětí. Víme přece, že až dodnes veškeré tvorstvo sténá v

porodních bolestech. A není samo: i my, kteří máme prvotiny Ducha, také my v nitru

sténáme v očekávání vykoupení svého těla. Neboť naše spása je předmětem naděje,

vidíme to, v co doufáme, pak už v to nedoufáme, jak bychom mohli v to, co vidíme, ještě

doufat? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí. (Řím 8, 18-25)

V této perikopě je naděje nadějí na naši spásu, je eschatologickou nadějí. 

„Naplnění naděje Izraele v Kristu je zároveň zjevením důvodu křesťanské naděje,

totiž takové lásky, že nás od ní nikdo nemůže odloučit.“21

20 THEOBALD Michael: List Římanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské nakladatelství,
str. 124-9

21 LÉON-DUFOUR Xavier a kolektiv: Slovník biblické teologie, Academia, str. 248

18



„Sténání jako řeč naděje – tak by se dala interpretovat slova apoštola Pavla v této

perikopě. Sténání, jehož volání dosahuje až k nebeskému trůnu. Neartikulovaný nářek je

v něm překládán do srozumitelného jazyka naděje. Určitá nesnáz tohoto členění spočívá

v tom, že se v postupu textu poněkud uvolňuje zpětná vazba jednotlivých myšlenkových

kroků k nadřazené tezi. Přesto předznamenání tezí v. 18 – neotřesitelná jistota naděje! -

zaručuje vnitřní jednotu tohoto oddílu. Na rozdíl od židovské apokalyptiky však je jeho

naděje inspirována vědomím, že už rozhodující obrat nastal, že ti, kdo přijali Ducha

jako závdavek budoucího života, už jsou „Božími dětmi“. (v. 16). Apoštol Pavel

formuluje ve v. 19: „Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích

synů.“ Pak totiž bude i z něho sňata „nicota“, jíž je tvorstvo kvůli člověku podrobeno.

To, že bylo podrobeno „nicotnosti“ kvůli člověku, odpovídá cele židovskému vyprávění

o Adamovi, které v návaznosti na Gn 3,17 („Kvůli tobě nechť je země prokleta“)

přinášelo tvrzení o hlubokém osudovém společenství člověka a stvoření. Pavel uvažuje

podobně, formuluje ale hutněji: „Stvoření bylo podrobeno nicotě, ne dobrovolně, ale

kvůli tomu, který je podrobil“ (v. 20). Snad v tomto „kvůli tomu“ zaznívá „kvůli tobě“ z

Gn 3,17; pak by se tímto slovním spojením naráželo na Adama, „kvůli němuž“ přišlo

neštěstí na celé stvoření. V každém případě však tyto neblahé následky na ně vložil

Bůh, protože se říká, že „stvoření bylo podrobeno nicotě (doplnit je nutno: Bohem)“.

Když Pavel říká, že se to stalo „nedobrovolně“, pak tím jednoznačně dokládá, že když

ve v. 19-22 mluví o stvoření, nemá na mysli nekřesťanské lidstvo, ale jiné tvory než lidi.

Jen o nich totiž lze říci, pohany stejně jako židy, naproti tomu konfrontuje s jejich

zodpovědností (Řím 1 a 2). Rozhodující pro chápání v. 20 je ovšem dodatek: „Neboť

tvorstvo bylo vydáno marnosti....trvá však naděje.“ Jeví-li se totiž nicota jako vnucená

proti původní podstatě stvoření, pak tím Bůh přesto ponechal prostor pro naději, že na

budoucím vykoupení lidí bude mít účast i stvoření a že bude zase osvobozeno od kletby

„nicoty“. Jakkoli tato naděje spočívá v tom, že Bůh již započal s procesem obnovy

člověka, přesto podle v.22, který uzavírá první sled myšlenek, existují i v ostatním

stvoření stopy podpírající tuto naději, pokud je správně čteme. Jde o sténání a vzlykání

celého stvoření, v němž se ozývá volání stvoření po vykoupení, všeobecná touha po

pokoji světa. Není tato touha také oporou naděje dokonce i pro věřící? To má apoštol

Pavel na mysli a přitom je asi toho názoru, že ono sténání a vzlykání tvorstva dochází

jasného uvědomění až v srdcích věřících, kteří již přijali „jako závdavek Ducha“: Lidé

mají propůjčit řeč nouzi stvoření. Přitom Pavel navazuje na židovskou představu

známou patrně i jeho adresátům („víme přece...“), podle které bude doba bezprostředně
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před příchodem Mesiáše epochou nesčetných, překotně se valících hrůz, takzvaných

„mesiášských porodních bolestí.“ Této představě hned opět dodává zásadní význam

zjištěním, že „celé tvorstvo až podnes“, to tedy přece znamená už dávno, snad dokonce

od pradávných časů až dodnes, trpí „porodními bolestmi“: svými slzami a bolestmi

ukazuje za sebe, ke zrození nové podoby sebe sama. Takovéto vzpínání, toužebné

očekávání a zaměření stvoření k životu, které věřící, uchváceni Duchem, cítí i sami na

sobě, nese a posiluje podle Pavlova přesvědčení i vlastní křesťanskou „naději“. Nelze ji

zaměňovat s vágním optimismem ohledně budoucnosti, ale, jak ukazuje druhá sekvence

myšlenek, má základ „v příslibu Ducha“ (v. 23). Proto také může Pavel říci: „Jsme

spaseni v naději.“ Naděje jako trpělivé a vytrvalé očekávání (v. 25) je základem

křesťanské existence, která žije ze skutečnosti, jež je sice ještě skryta v dvojznačnosti

tohoto světa, ale je jíž přítomna v působení Ducha. (srov. Gal, 5,22n).“22 

Katechismus se vyjadřuje k tomuto textu „pokud jde o vesmír, zjevení potvrzuje

hluboké spojení osudu hmotného světa a člověka.23

Můžeme říci, že naše touha po spáse, po záchraně, po vykoupení je předmětem naší

naděje. Hluboko v našem srdci je napětí, protože nežijeme v jistotě, ale ve víře a naději

na spásu. Nikdo z nás si nemůže být jistý sám sebou. Jistý tím, jak dostatečně

odpověděl na Boží volání.

Dalším textem, ve kterém apoštol Pavel popisuje projevy našeho života v naději, je

dvanáctá kapitola v témže listu Římanům. 

V naději se radujte, buďte vytrvalí, v útrapách, neúnavní v modlitbě, mějte účast na

potřebách svatých, dychtivě poskytujte pohostinství. (Řím 12,12)

„Naděje církve je radostná, dokonce i uprostřed utrpení, neboť očekávaná sláva,

která se na ní zjeví, je veliká.“24

„Když křesťan uvažuje o Božím působení v Písmu, jeho naděje roste.“25

„Z naděje se radujte! To by bylo možno nadepsat jako nadpis nad touto částí. Podle

svědectví těchto veršů totiž přítomnost není žádnou čekárnou na budoucnost, kde by

člověk musel vytrvat v úzkosti a nejistotě, co přijde nebo nepřijde. Naopak! Přítomnost

je naplněna zkušeností smíření s Bohem, stává se časem štěstí. Je-li tomu tak, pak by se

měla křesťanská naděje svým radostným charakterem odlišovat i ode všech světských

nadějí a utopií, které činí budoucí štěstí závislým na úspěchu a potu lidské práce.

22 THEOBALD Michael: List Římanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské nakladatelství,
str. 211-3

23 Katechismus katolické církve, Zvon, str. 272
24 LÉON-DUFOUR Xavier a kolektiv: Slovník biblické teologie, Academia, str. 248
25 MATULÍK, Gerhard: Nový biblický slovník, Návrat domů, str. 644
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Spojena a spřízněna vírou v přicházející Boží království s židovským mesianismem

však představuje křesťanská naděje ještě jednou vlastní formu přístupu k budoucnosti,

která ovšem kvůli sobě samé zůstává odkázána na židovské svědectví. Život s odkladem

– to je fascinující formulace vyjadřující postoj židovského mesianismu k budoucnosti.

Jako křesťanský opak by bylo možno vedle ní postavit formulaci život s konečnou

platností. Obě formy života, jak se zdá, jsou odkázány jedna na druhou. Platí to zvláště

pro křesťanství vzhledem k židovskému svědectví. To, co G. Scholem u mesiášské

naděje židovstva vidí jako její „slabinu předběžného, provizorního, které se velmi často

zabydlovaly v tomto světě s jednostranným odvoláváním na to, že už jsme vykoupeni,

pochopit jako kritiku svého vlastního pojetí. Bolestná židovská zkušenost života s

odkladem, která může být do značné míry i křesťanskou zkušeností, by mohla

křesťanské naději pomoci očistit od všeho triumfalismu její vlastní genuinní svědectví

života v definitivnosti Božího smíření. Mohla by vést toto svědectví k novému

přiblížení se skutečnosti. Židovstvo zbystřuje církev pro zkušenost nevykoupenosti

světa, zatímco církev dosvědčuje „přítomnost smíření světa s Bohem, bez něhož by

neexistovala ani oprávněná naděje v jeho vykoupení.“26

Další text od apoštola Pavla nám dokonce říká, z čeho všeho máme čerpat naději, co

všechno pro to bylo v minulosti vykonáno.

Všechno, co bylo v minulosti napsáno, by totiž napsáno pro naše poučení, abychom z

vytrvalosti a útěchy, kterou dávají Písma, čerpali naději.(Řím 15,4)

„Co to znamená, lze názorně ukázat na žalmu 69, z něhož Pavel právě citoval. Na

zřeteli přitom měl asi nejen citovaný verš 10, ale celý žalm. Ten totiž nekončí nářkem

nespravedlivě pronásledovaného, ale děkováním Bohu za to, že prokázal spásu:

„Hleďte, chudí, a radujte se, kdo hledáte Hospodina, vaše srdce ať se zaraduje! Neboť

Hospodin ubožáky slyší, nepohrdá svými, když jsou uvězněni.“ (Žl 69,33). Takové

svědectví o naději, které zde modlící se člověk vydává a které daleko přesahuje osud

jednotlivce, dává tušit, jakou útěchu mají Písma připravenu pro čtenáře, když se jim

otevřou. Mnozí vězňové zakusili, že knihy mohou poskytovat útěchu, ale vědí o tom

také osamělí.“27

26 THEOBALD Michael: List Římanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské nakladatelství,
str. 133-4

27 THEOBALD Michael: List Římanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské nakladatelství,
str. 420
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2.2 List Korintským

A jestliže Kristus nevstal z mrtvých, marná je naše víra; jste dosud ve svých hříších.

Pak také ti, kdo usnuli v Kristu, zahynuli. Jestliže jsme vložili svou naději v Krista jen

pro tento život, jsme nejvíc politováníhodní ze všech lidí. (1 Kor 15, 17-19)

V této perikopě je naděje něčím, co přesahuje náš pozemský život, naši smrt,

všechny naše lidské hranice.

„Díky vzkříšení je křesťan vysvobozen z bídného stavu, v němž by se jeho naděje

omezovala jen na tento svět.“28 „Jestliže není pravda, že byl Ježíš vzkříšen, je po víře v

podstatě veta, je víra neužitečná a zbytečná. My lidé bychom zůstali sami s oběma

velkými problémy, které radikálně zpochybňují život a jeho smysl: s problémem viny,

která nás (ovšem tam, kde nejde o maličkosti) vede k zásadním pochybnostem o sobě,

připravuje nás o sebeúctu, neexistoval by žádný nový tvůrčí počátek z obnovující

milosti Boží. Osamoceni bychom však zůstali ještě více s problémem smrti, která v

podstatě zpochybňuje smysl života; neexistoval by žádný nový tvůrčí počátek v Božím

vzkříšení. Zesnulí by byli ztraceni a my také. Smrt by měla definitivně a neúprosně

poslední slovo. Z těchto závěrů je zřejmé, jak ti, kdo v Korintu popírali vzkříšení,

podceňovali problém smrti. Ve verši 19 Pavel shrnuje: Naděje, chtějící se opírat výlučně

o tento pozemský život, musí ztroskotat. Ztroskotá na problému viny, ztroskotá na

problému smrti. „Je-li totiž jen život, který je zde pro každého člověka, nic není trpčího

než tento“ - čteme v jednom pozdně židovském spise (2 Bar 21,13). Má Pavel na mysli,

že křesťané byli na tom žalostněji než všichni ostatní proto, že by pak na sebe byli brali

všechna odříkání a omezení a všechno své úsilí marně, jak tomuto místu rozumí někteří

vykladači? To by přece bylo trochu triviální a sobecké. Jako by křesťanská

angažovanost a lidské nasazení neměly svůj smysl především samy v sobě! Tak

politováníhodně bídně by na tom byli proto, že by se svou důvěrou v Boha podléhali

iluzi, proto, že pád z výše jejich naděje by byl tím hořčejší. Těmi, kdo svou naději

vložili na Krista jen v tomto životě, jsou ti, kdo v Korintu popírají vzkříšení. Jejich

naděje je příliš malá, protože nesahá až za hranice smrti.“29 

Pavel v těchto verších krásně popisuje, že předmět naší naděje se upíná ke vzkříšení.

Ke vzkříšení, které se uskutečnilo v Kristu. Proto máme svůj předmět naděje vložit v

Krista nejen pro tento náš život, ale i pro život budoucí v eschatologické plnosti a

oslavení celého člověka.

28 MATULÍK, Gerhard: Nový biblický slovník, Návrat domů, str. 644
29 ORTKEMPER Franz-Josef: První List Korinťanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské

nakladatelství, str. 142-3
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2.3 List Filipanům

Ne že bych už byl u cíle, ani že už bych byl dosáhl dokonalosti, ale pokračuji ve svém

běhu, abych se to pokoušel uchvátit, když jsem sám předtím byl uchvácen Kristem

Ježíšem. Ne bratři, nenamlouvám si, že jsem to již uchvátil; říkám pouze toto:

zapomínejte na to, co je za mnou, vzpínám se cele k tomu, co je přede mnou, a běžím k

cíli, abych získal cenu, k jejímuž dosažení tam nahoře, v Kristu Ježíši, nás povolává

Bůh. (Fil 3, 12-14)

„Jediným důvodem křesťanské naděje je Boží milost a nikoliv „skutky člověka“

(stejně jako 1 Kor 4,4, nebo Řím 3,27), třebaže její vnitřní síla vede člověka k závodění

(běžet, viz perikopa Filipanům). Pavlova osobní naděje je obdivuhodným příkladem

síly, hloubky i touhy po dosažení cíle (2 Kor 5,4; Řím 8,23) a nadšení při pomyšlení na

budoucnost. (1 Kor 15, 54-58).“30 

„Pavel se tu zdržuje přesného vyjádření, šlo mu spíše o stav napětí, ve kterém

křesťan ještě žije. Nedosáhl ještě cíle; spíše tu platí jako při závodění, aby s nasazením

všech sil k němu utíkal. Pavel ale také ví, že ho Kristus v damašské hodině uchvátil a že

ve víře a křtu byli křesťané společně postaveni na tuto dráhu. Nyní je každý povinen

usilovně se snažit dosáhnout cíle. A Pavel ještě jednou se zvláštní naléhavostí, danou

oslovením bratři, opakuje, že se nedomnívá, že už dosáhl cíle. Toto opakované ujištění,

deklarované teď jako jeho osobní úsudek, ještě více opravňuje k mínění, že ve Filipech

byl zastáván názor, že cíle už bylo dosaženo. Proti tomu Pavel oponuje: nezáleží mu na

tom, jak dlouhou dráhu už má jako křesťan za sebou, pouze budoucnost, to, co leží před

ním, je rozhodující. Cíl se mu však už příblížil na dohled a on se k němu žene v naději,

že tam obdrží vítěznou cenu: povolání do vyššího, nebeského světa, které mu dává Bůh

a které bylo umožněno skrze Krista. Tím, a teprve tím dospívá běh o závod ke konci.“31 

2.4 List Kolosanům

Bez ustání vzdáváme díky Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a myslíme na vás ve

svých modlitbách od té doby, kdy jsme se dozvěděli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce,

kterou chováte ke všem svatým, pro naději, jež vám je připravena v nebesích. O této

naději jste nedávno uslyšeli zvěst ve slově Pravdy, v evangeliu, které právě tak, jako

nese ovoce a rozvíjí se po celém světě, dospělo i k vám; u vás působí stejně ode dne,

když jste se o milosti Boží dozvěděli a v její pravdě ji pochopili. (Kol 1,3-6)

30 LÉON-DUFOUR Xavier a kolektiv: Slovník biblické teologie, Academia, str. 248
31 MAYER Bernhard: List Filipanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské nakladatelství,

str. 50-51
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V této perikopě je naděje interpretována jako to, co je ve vztahu k Bohu „připraveno

v nebesích“. 

„Lidská svoboda je křehká (Řím 7,12-25) a křesťan si právem klade otázku, zda se

mu opravdu dostane slíbeného „dědictví“. Znamená to, že musí s Abrahámem doufat

proti vší naději a opírat se jen o víru v zaslíbení (Řím 4,18-25) a Boží věrnost, základ

vší lidské věrnosti (1 Tes 5,24; 1 Kor 1,9; srov. také Žid 10,23), ke které je povolán v

době čekání na příchod slávy (Řím 8,28).“32

„Víra a láska však jsou nasměrovány k naději. U Pavla je nejvýznamnějším článkem

trojice „víra – naděje – láska“ (srov. 1 Kor 13,13). Zde je cílem vyznání a života v lásce

naděje: ta už není základním určením věřící existence, nýbrž je statkem spásy. Naděje

není existenční nástin, zakotvený ve víře, nýbrž je zde chápána jako spásný statek

uložený u Boha; obec z něho může čerpat. Zatímco v Pavlových listech je „naděje“

existenciálním zaměřením na Boží přípověď a apoštol sám tudíž definuje věřícího

člověka jako „bytost doufající“ (srov. Řím 4,18; 5,1nn), je nyní „naděje“ to, v „co se

doufá“. Jako takovou ji také lze ztotožňovat s evangeliem (srov. 1,23; 5,4). Tento posuv

akcentu zesiluje lokalizace naděje jako statku uloženého „v nebesích“. To, že jde o

uložený statek, který je zbožným k dispozici, ví i Petr 1,3n; jde tu však především o

apokalyptickou myšlenku.“33

Apoštol zde rozvíjí myšlenku, že předmět naší naděje je ukotven v nebesích. V

našem pozemském putování jde také o to, jak je naše naděje spojena s naší svobodou.

Jak formuje náš celoživotní zápas „o naději“ a zda se stáváme člověkem doufajícím,

hledajícím a také přenášejícím naši naději na druhé lidi kolem sebe. Nakolik se v našem

životě podaří zdravě infikovat předmětem naší naděje svoje okolí.

Pavel pokračuje v listě Kolosanům další obrazem Krista je „naděje slávy!“

Nyní nacházím svou radost v utrpení, které pro vás podstupuji, a doplňuji na svém

těle, co se nedostává na Kristových útrapách pro jeho tělo, jímž je církev. Stal jsem se

totiž služebníkem církve na základě povinnosti, kterou mi svěřil Bůh, aby k vám mým

přičiněním přišlo Boží slovo, ono tajemství, které bylo ukryto po věky i pokolení a které

bylo právě teď zjeveno jeho svatým: Bůh jim opravdu chtěl dát poznat, jakou slávou je

bohatě obdařeno ono tajemství mezi pohany. Je to Kristus mezi vámi! Naděje slávy!

Toho Krista hlásáme, napomínajíce každého člověka a vyučující každého člověka ve vší

32 LÉON-DUFOUR Xavier a kolektiv: Slovník biblické teologie, Academia, str. 248
33 HOPPE Rudolf: List Kolosanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské nakladatelství, str. 87

24



moudrosti, abychom každého člověka učinili dokonalým v Kristu. A právě o to s

námahou zápasím jeho silou, která ve mně mocně působí. (Kol 1, 24-29)

V této perikopě je představována naděje jako posila v utrpení, v životních krizích

člověka, protože se může dívat na Naději slávy, Krista Vzkříšeného.

„Zjevení tajemství – tento úřad byl apoštolovi svěřen Bohem a spočívá v šíření

Božího slova, jak se zde ještě jednou zdůrazňuje. Toto slovo je tajemství křesťanům

odhalené (v. 26); to autor rozvíjí formulací, „kdysi skryté – nyní zjevené“ (srov. Ef 3,4

str. 44). O tajemství, kdysi skrytém a nyní vyvoleným sděleném, mluví apokalyptika.

Zjevení už nyní nevázne, nýbrž stalo se při hlásání evangelia obci skutečností, neboť

křesťanům chtěl Bůh „oznámit“ (doslovně) plnost tajemství – zjevení Kristovy události

pohanům. Kristus – tento původně mesiánský titul („Pomazaný“) je chápán už jako

vlastní jméno – je pro křesťany „nadějí na slávu“. To připomíná v. 1,5, kde autor mluví

o slávě připravené v nebi. Křesťané jsou ještě na cestě k ní, ale jediná „podmínka“

nalezení tohoto dobra už je tu: Kristova přítomnost v obci. Spása není odvislá od jiných

předpokladů, jak to šíří bludaři.“34

„Na takovéto naději spočívá i jeho konečné spasení (Řím 8,24) a tato naděje spasení

je „přilbou“, nezbytnou součástí jeho obranné výzbroje v boji proti zlému (1 Tes 5,8).

Naděje určitě není jako list vydaný napospas proměnlivému větru, ale jistota, v niž

„jsme bezpečně a pevně zakotveni“ a která proniká hluboko do neviditelného věčného

světa (Žd 6,19). Díky víře má křesťan jistotu, že to, v co doufá, je skutečné (Žd 11,1).“35

Také v těchto textech si uvědomujeme, že předmět naší naděje je „přilbou“ v boji

proti všem útokům, pokušením a slabostem, kterým jsme na naší cestě životem

vystaveni. V dalším (podle exegetů nejstarším) listě apoštola do Soluně, se předmět naší

naděje představí ve své eschatologické perspektivě.

2.5 První list Soluňanům

Nechceme, bratři, abyste setrvali v nevědomosti o zemřelých, nesmíte se rmoutit jako

ti druzí, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a že vstal z mrtvých, právě tak,

kteří zesnuli v Ježíši, odvede Bůh s sebou spolu s ním. (1 Tes 4,13-14)

V této perikopě má naděje roli pomocnice v okamžiku smrti našich blízkých. Má

rozměr transcedentní, ukazuje na skutečnost síly Kristova vzkříšení.

34 HOPPE Rudolf: List Kolosanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské nakladatelství, str.
100-1

35 MATULÍK, Gerhard: Nový biblický slovník, Návrat domů, str. 644
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„Veršem 4,13 se Pavel obrací k velmi významné otázce, kterou při svém krátkém

pobytu nemohl dostatečně osvětlit: k osudu křesťanů, kteří zemřeli před druhým

příchodem Kristovým. V tomto úseku nabízí Pavel nejprve poučení, na něž ihned

navazuje napomenutí. Výpověď: „Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu

těch, kdo zesnuli“ předpokládá dotaz soluňské obce, který vyřídil apoštolovi Timoteus,

protože křesťané v Soluni upadli po několika místních úmrtích do neklidu a bezradnosti.

Protože zde jde o pravdivý křesťanský postoj vůči smrti, patří toto poučení právem do

paranetického  (nabádavého) úseku. Zásadní odpověď (4,14) vychází z vyznání, že Ježíš

Kristus umřel a vstal z mrtvých za spásu všech lidí, kteří na základě hříchu propadli

smrti (srov. 1 Kor 15,3; Řím 4,25). Boží vůle, která Krista vzkřísila, směřuje k tomu,

aby „i zesnulé spolu s ním vedla ke slávě“, a to všechny zesnulé, protože Kristus je

nový Adam (srov. Řím 5,12-21; také 1 Kor 15, 20-22).Tato obecná věroučná výpověď je

doplněna poukazem na zvláštní výrok Páně, který Pavel předkládá v této formě: „My

živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme“ (4,15). Takovéto slovo

Páně se nikde v Novém zákoně netraduje. Snad pochází ze starokřesťanské tradice, jíž

Pavel použil; snad zde jde o výrok nějakého křesťanského proroka anebo apoštola

samého, jemuž tento názor vnukl vzkříšený Pán. S citovaným slovem Páně je příbuzná

i výpověď 1 Kor 15,51n: „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni

budeme proměněni naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví

budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.“ V pojetí, v němž Pavel toto

slovo Páně (4,15) uvádí, se předpokládá, že on sám, i většina soluňských křesťanů

Kristovu parúsii ještě zažijí. Z toho je zřejmé, že první křesťanská generace žádnou

jasnou znalost o době parúsie od Ježíš neobdržela (srov. Mk 13,32; také Mk 13,35; Mt

24,43; Lk 12,39n; 1 Sol 5,2).“36 

V tomto listě Soluňanům je možné nalézt i jisté možné paralely obce Soluňanů s naší

dobou. Jednak stejně jako jim i nám je čas naplnění naší naděje zahalen tajemstvím.

Zároveň i současnému člověku se leckdy při pohledu na dění ve světě může zdát, že již

žijeme apokalyptické časy.  Právě proto mohou být tyto texty posilou pro naši naději.

36 KNOCH Otto: První a Druhý list Soluňanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské
nakladatelství, str. 40-1
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2.6 List Titovi

Pavel, služebník Boží, apoštol Ježíše Krista, jenž má přivést Boží vyvolené k víře a k

poznání pravdy, která je ve shodě se zbožností, v naději ve věčný život přislíbený přede

všemi věky Bohem, který nelže a který ve stanovený čas zjevil své slovo hlásáním, jímž

jsem byl pověřen na příkaz Boha, našeho Spasitele, Titovi, svému pravému dítěti v naší

společné víře, milost a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše našeho Spasitele. (Tit, 1,1-4)

V této perikopě je naděje vyjadřována jako příslib ve věčný život. Naděje jako Boží

příslib a jako pravda o smyslu našeho života.

„Pavel je ve službách Boha – Otce a Ježíše Krista, našeho Spasitele (v. 1; srov. v. 4).

Proto si smí dát čestný titul „služebník Boží“, jak jej přiznává Starý zákon Mojžíšovi,

Davidovi a jiným velkým postavám. Je apoštolem Ježíše Krista (srov. 1 Tim 2,7; 2 Tim

1,11). Má vést Boží vyvolené k víře (srov. 2 Tim 2,10). Ti dojdou k „poznání pravdy“

jen tehdy, půjde-li jejich víra ruku v ruce se zbožností; to je řádný způsob bohopocty

(srov. 1 Tim 2,4). Kdo touží po těchto hodnotách, získá pevnou naději zakotvenou v

Kristu Ježíši (v. 2; srov. 1 Tim 1,1). Potom má vyhlídku na věčný život, který přislíbil

Bůh (srov. 1 Tim 1,16; 2 Tim 1,1). Jeho příslib spočívá v rozhodnutí a v milosti, kterou

nám daroval už před věky (srov. 2 Tim 1,9n; Řím 16,25n). Boží plán spásy je neměnný,

neboť Bůh je věrný. Nemůže ani lhát ani sám sebe zapřít (srov. 2 Tim 2,13) Bůh

nechává události, které ve svém úradku předzvěděl, proběhnout „ve svůj čas“ (v. 3;

srov. 1 Tim 2,6; 6,15). Kristus, ono veliké tajemství víry, se projevil v těle (1 Tim 3,16).

Milost, jíž se nám dostalo v Kristu Ježíši, se zjevila (2,11; 2 Tim 1,10). Právě tak zjevil

Bůh své slovo lidem a ti je přijímají díky hlásání, svěřenému Pavlovi (srov. 1 Tim 1,11).

Bůh, náš Spasitel, mu uložil tento úkol (srov. 1 Tim 1,1).“37   

Další bohatý text v témže listě popisuje, že naděje je předmětem našeho očekávání,

které je podloženo a zjeveno Boží milostí.

Vždyť se ukázala Boží milost, pramen spásy pro všechny lidi, a poučila nás, že se

máme odříci bezbožnosti a žádostí tohoto světa a žít v tomto nynějším věku rozvážně,

spravedlivě a zbožně, očekávajíce blaženou naději i to, že se objeví sláva našeho

velikého Boha a Spasitele Krista Ježíše, který se za nás vydal, aby nás vykoupil ze vší

nepravosti a aby si očistil lid, jenž by patřil jemu samému a horlil pro dobro. Takhle

musíš mluvit, povzbuzovat, s veškerým důrazem kárat. Nikdo ať tebou nepohrdá.

(Tit, 2,11-15).

37 BORSE Udo: List Titovi, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské nakladatelství, str. 99
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V této perikopě je naděje také očekáváním, bojem o trpělivost v životních zkouškách

a protivenstvích.

„Pozemský život křesťanů se vyznačuje očekáváním a nadějí. Je to „blažená naděje“,

neboť směřuje k blaženému Bohu a jeho slávě (srov. 1 Tim 1,11; 6,15; Řím 5,2).

Spočívá ve víře v Krista Ježíše (srov. 1 Tim 1,1) a v důvěře v příslib věčného života

(srov. 1,2; 3,7). Naplnění dojde při „zjevení slávy velikého Boha“. On sám se neukáže,

protože přebývá v nepřístupném světle a žádný člověk není s to ho vidět. Jeho mocná

sláva však bude před celým světem zjevná v den příchodu našeho Spasitele Ježíše

Krista (srov. 1 Tim 6,14-16).“38

Ano, my můžeme spolu s apoštolem Pavlem říci, že čekáme na příchod našeho

Spasitele. Naše čekání není však nikterak pasivní, pakliže je jeho předmětem právě

naděje. Naděje má totiž léčivou sílu, která se projevuje v praxi, v našich skutcích

milosrdenství vůči našim bližním. 

Shrnutí
Předmět naší naděje vkládáme do našeho současného života i do života, který

přesahuje hranice smrti. Naše „malé lidské“ naděje po pochopení, blízkosti, důvěře

milovaných lidí, jsou touhou po štěstí, kterou Bůh vložil do našeho srdce. Zároveň nám

daroval také svého Ducha jako závdavek a počátek nového života. Pak se stává

předmětem naší naděje touha po spáse, po záchraně, po vykoupení. Předmětem naděje

je očekávání nebeské vlasti, vždyť naše jména jsou zapsána v nebesích. My nemáme

naději jen pro tento život, to bychom byli nejubožejší ze všech lidí, jak říká apoštol

Pavel.

38 BORSE Udo: List Titovi, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské nakladatelství, str. 107
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3 Naděje uprostřed společenství
V této další kapitole bych rád rozšířil pohled o skutečnost, že každá lidská naděje se

nějakým způsobem „děje“ i uprostřed společenství, konkrétně společenství církve.

Poslouží mi k tomu inspirující text apoštola Pavla z listu Efezským.

3.1 Církev jako místo naděje v listě Efezským 

Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým,

vzdávám za vás bez ustání díky a vzpomínám na vás ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh

našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, díky němuž byste

ho opravdu poznali! Kéž osvětluje oči vašeho srdce, aby vám ukázal, jakou naději vám

otevírá jeho povolání, jaké poklady slávy v sobě zahrnuje jeho dědictví mezi svatými a

jak mimořádné velikosti nabývá jeho moc pro nás věřící podle mocného působení jeho

síly, kterou projevil v osobě Krista tím, že ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici

v nebesích, převysoko nad všechna Knížectva, Mocnosti, Síly, Panstva a nad každé další

jméno, jež bude možno jmenovat nejenom ve věku tomto, ale i v budoucnosti. Položil mu

všechno k nohám a ustanovil jej nade vším jako Hlavu církve, která je jeho tělem,

plností toho, který je naplněn, vším ve všem. (Ef 1,15-23).

„Čtenáři tohoto listu by měli předně vědět, jaká naděje je spojena s tím, že je Bůh

povolal. Teprve naděje otevírá křesťanovi „vyhlídku“, vymaňuje ho z prázdnoty a

temnoty (srov. Řím 4,17n) a překračuje přítomné (omezené) zkušenosti. Autor listu

zdůrazňuje, že tato naděje zazněla v hlase volajícího Boha, pak chce také říci, že církev

je místem naděje. Obec je místem, kde člověk naději zakouší a prožívá. To snad zní

velmi idealisticky, ale vynořuje se tu důležitá myšlenka: tam, kde na Boží volání zazní

kladná odpověď, je poražena jakákoli bezvýchodnost. Naděje je majetek v církvi

přítomný, který určuje křesťany a odkazuje je „na jejich slavné dědictví“. Na tomto

dědictví, které ve své plnosti ještě vázne, má obec podíl už nyní (srov. 1,14). Autor prosí

Otce, aby dopřál komunitě přesazené do nebeské sféry (srov. 1,3) okusit to, k čemu je

Ježíšem Kristem nasměrována, ale co ještě nemá v plném držení.“39

Sám na sobě si mohu uvědomit pravdivost těchto apoštolových slov. Jako konvertita

jsem také předtím, než jsem se potkal s Kristovou milostí, žil „bez vyhlídky“. Až díky

Ježíši mohu nyní svůj život „žít v naději“. Zároveň ho také ale mohu prožívat a sdílet

uprostřed společenství církve, společně s druhými lidmi.

39  HOPPE Rudolf: List Efezanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské nakladatelství, str. 29
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3.2 Křest a eucharistie – pečeť a znamení naděje 

„Pánova pečeť je pečeť, kterou nás Duch svatý označil „pro den vykoupení“

(Ef 4,30). „Křest je totiž pečetí věčného života“. Věřící, který „uchránil pečeť“ až do

konce, to znamená, který zůstal věrný požadavkům vlastního křtu, bude moci umírat

„ve znamení víry“, s vírou svého křtu, v očekávání blaženého patření na Boha – což je

dokonání víry – a v naději na vkříšení.“40 

Vnímám tak ve svátosti křtu trajektorii Božího volání k člověku. Na svém životě to

vnímám následujícím způsobem. Poprvé mne Bůh zavolal, když ve svém věčném

úradku rozhodl o mém životě a, jak praví prorok, „vyryl si mne do dlaní“, povolal mne

k životu. Podruhé mne zavolal, když Velikonočního rána vstal z mrtvých a povolal mne

ke spáse a k věčnému životu s Ním. A potřetí mne zavolal a našel, když mne v tomto

životě daroval milost víry.

„Nemáme bezpečnější záruku a zřejmější znamení této veliké naděje, těchto „nových

nebes a nové země, kde bude mít svůj domov spravedlnost“ (srov. 2 Petr 3,13), než je

právě eucharistie. Kdykoliv se totiž slaví toto tajemství, vždy „se uskutečňuje dílo

našeho vykoupení“, a lámeme „tentýž chléb, který je lékem nesmrtelnosti, lékem

abychom nezemřeli, ale žili věčně v Ježíši Kristu.“41

V eucharistii máme naději, že se naplní slova Ježíšova „kdo bude jíst mé tělo a pít

moji krev, i kdyby zemřel, já ho vzkřísím v poslední den.“ Do tohoto tajemství můžeme

vkládat svoji naději. Jedná se o naději, že Ježíšova moc je větší než jakkékoliv zlo na

tomto světě.

3.3 Je křesťanská naděje individualistická?

„De Lubac naproti tomu ukazuje na pozadí teologie církevních otců, že spása se vždy

týkala člověka, zapojeného do lidského obecenství. List Židům hovoří o městě (srov.

11,10.16; 12,22; 13,14), tedy o spáse mající pospolný ráz. Tomu odpovídá pojetí hříchu

u církevních otců, který je chápán jako rozbití jednoty lidské rodu, jako roztříštění a

rozdělení. Babylón, místo zmatení jazyků a rozdělení, znázorňuje to, co ve své podstatě

hřích působí. „Vykoupení“ se nám ukazuje jako obnovení jednoty, v níž se

sjednocujeme do jednoho světového společenství věřících. Není nezbytně nutné,

abychom se zde zaobírali všemi texty, v nichž se poukazuje na naději, která má

pospolný charakter. Pravý život, jehož se stále snažíme dosáhnout, je svázán se

40 Katechismus katolické církve, Zvon, str. 330 
41 Katechismus katolické církve, Zvon, str. 361
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společenstvím „národa“ a může se stát pro každého jedince skutečností jen uprostřed

tohoto „my“. Vyžaduje exodus z vězení svého „já“ neboť jen v otevření tohoto

univerzálního subjektu se současně otevírá pohled, v němž patříme na pramen radosti,

na lásku – na Boha.“42

Tak jako jsem popisoval v předchozí kapitole, předmětem naší naděje je spása. Proto

se dá říci, že stejně jako nikdo nebude spasen sám, tak ani nikdo nežije v naději sám.

Život v naději nás proto jistým způsobem zve k právě tomuto „vycházení ze svého já“.

Jinými slovy se dá říci, že život v naději je životem otevřeným Bohu a druhým lidem.

42 BENEDIKT XVI.: Spe Salvi, O křesťanské naději, Paulínky, str. 22-23
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4 Naděje v rodině víry a lásky
V této nadcházející kapitole si prostřednictvím nádherného textu v listě Korintským,

bude možné uvědomit, že naděje je součástí rodiny víry a lásky. Tyto tři teologální

ctnosti tvoří společnou trajektorii, která nás směřuje k našemu Bohu.

4.1 Hymnus na teologální ctnosti v listě Korintským

I kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, nemám-li lásku, nejsem než zvonící

kov nebo dunící cimbál. I kdybych měl dar proroctví a poznal všechna tajemství i

veškeré vědění, i kdybych měl plnost víry, takže bych hory přenášel, nemám-li lásku,

nejsem nic. I kdybych rozdal veškeré své jmění v almužnách, i kdybych vydal své tělo

plamenům, nemám lásku, k ničemu mi to není. Láska je trpělivá, láska je ochotná; není

závistivá; láska se nevychloubá, nenadýmá se; nedělá, co se nesluší, nehledá svůj

prospěch, nerozčiluje se, nic nezazlívá; neraduje se z nespravedlnosti, ale má radost z

pravdy. Všechno omlouvá, všemu věří, ve vše doufá, všechno snáší. Láska nikdy

nepomíjí. Proroctví? Ta zaniknou. Jazyky? Ty umlknou. Poznání? To zanikne. Neboť

částečné rovněž naše prorokování. Ale až přijde to, co je dokonalé, pak to, co je

částečné, zanikne. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě; když jsem se stal mužem,

odhodil jsem, co bylo dětské. Neboť nyní vidíme jako v zrcadle, hádankovitě, ale potom

to bude tváří v tvář. Nyní poznávám částečně; ale potom poznám tak, jak jsem poznán.

Nyní tedy zůstává víra, naděje, láska, tyto tři, ale největší z nich je láska. (1 Kor 13, 1-13). 

„Ve spojení s láskou je křesťanská naděje zbavena veškerého sobectví. Křesťan

nedoufá v požehnání pro sebe, aniž by si zároveň nepřál rozdělit se o něj s ostatními.

Když miluje své bližní, doufá, že budou moci přijmout dobré věci, o nichž ví, že jim je

Bůh touží dát. Pavel dokázal svou naději, lásku a víru například ve chvíli, když vrátil

uprchlého otroka Onezima jeho pánu Filemonovi. Víra, naděje a láska jsou tedy

neoddělitelné. Naděje nemůže existovat bez víry a prokazovat lásku nelze bez naděje.

Jsou to tři věci, které zůstávají a společně formují křesťanský způsob života.“ 43 „Jediný

prostředník Kristus ustanovil a bez přestání udržuje svou svatou církev, společenství

víry, naděje a lásky zde na zemi, jako viditelný organismus a jejím prostřednictvím

rozlévá pravdu a milost na všechny.“44

„Ve verši 13 Pavel shrnuje („nyní však“), trojice „víra, naděje a láska“ vrcholí (jinak

než v 1 Sol 1,3; 5,8) v lásce. Víra, naděje a láska – to jsou základní postoje, které

charakterizují křesťanský život v provizoriu tohoto času. Jsou trvalé a – na rozdíl od

43 MATULÍK, Gerhard: Nový biblický slovník, Návrat domů, str. 644
44 Katechismus katolické církve, Zvon, str. 206
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pomíjivých charismat – přetrvají i v čase naplnění. Víra nakonec znamená spolehnout se

bezvýhradně na Boha, který povolal ukřižovaného Ježíše do svého života (15,3-5). V

tom je základ naděje, že Bůh daruje život v plnosti tam, kde život naráží na

nevyhnutelnou hranici smrti (15,20-28). Tato naděje je určena všem (15,22.28).“45

4.2 První list Soluňanům

Ale vy, bratři, nejste ve tmě, aby vás proto ten den překvapil jako zloděj: vy všichni

jste syny světla, syny dne. Nepatříme noci, temnotám. Neusínejme tedy, jak to činí

ostatní, ale zůstaňme bdělí a střízliví. Ti kdo spí, spí v noci, ti kdo se opíjejí, opíjejí se v

noci. Naopak my, kteří patříme dni, buďme střízliví odějme se krunýřem víry a lásky s

přilbicí naděje na spásu. Bůh nás neurčil pro svůj hněv, ale abychom získali spásu skrze

našeho Pána Ježíše Krista, který pro nás zemřel, abychom, ať bdíme či spíme, žili ve

spojení s ním. Proto se máte navzájem utěšovat a povzbuzovat, jak to již činíte.

(1 Tes 5,4-11).

„Křesťanská naděje se rozvíjí od počátku Ježíšova kázání při vyhlášení

blahoslavenství. Blahoslavenství pozvedají naši naději k nebi jako k nové zaslíbené

zemi; ukazují k ní cestu zkouškami, které čekají na Ježíšovi učedníky. Avšak pro

zásluhy Ježíše Krista a jeho utrpení nás Bůh uchovává v „naději“, která neklame

(Řím 5,5). V této naději máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši. Ona proniká až do

samého vnitřku (nebeské velesvatyně), kam pro nás jako předchůdce vstoupil Ježíš

(Žid 6,19-20). Je rovněž zbraní, která nás chrání v boji o spásu: „My však...buďme...

oděni pancířem víry a lásky a přilbou naděje ve spásu“ (viz perikopa 1 Tes 5,8). Dává

nám zakoušet radost i ve zkoušce: „V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví“

(Řím 12,12). Naděje se projevuje a živí modlitbou zvláště modlitbou Otče náš, která je

souhrnem všeho, po čem nám dává naděje toužit.“46 

Shrnutí
„Na příkladu života sv. Pavla vidíme hloubku života v naději. Proč by byl všechno

podstupoval jinak než v síle naděje na jiný život? Vždyť Pavel sám říká, že není-li

vzkříšení z mrtvých, „tak jezme a pijme, neboť zítra zemřeme.“ My ale můžeme žít

právě z naděje, že smrt nemá poslední slovo. Od okamžiku Kristova vzkříšení je osten

smrti zlomen. Adam přivedl do světa smrtelnost, Kristus zaslíbení věčného života.“47

45 ORTKEMPER Franz-Josef: První List Korinťanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské
nakladatelství, str. 121

46 Katechismus katolické církve, Zvon, str. 458 
47 ORTKEMPER Franz-Josef: První List Korinťanům, Malý Stuttgartský komentář, Karmelitánské

nakladatelství, str. 121-122
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5 Naděje pohledem několika autorů
5.1 Benedikt XVI.

Ve své encyklice o naději „Spe Salvi“ Benedikt XVI. popisuje toto téma velmi

inspirativně. Myslím, že dokázal vystihnout velmi přesně, co se v lidském nitru

odehrává. Tento následující úryvek toho může být příkladem.

„Víra je podstata naděje. Nyní ale vyvstává otázka: Chceme vůbec – žít věčně? Žít

věčně, bez konce se jeví spíše jakou odsouzení než jako dar. Jak říká Benedikt XVI., v

našem postoji je zřejmě rozpor, odkazujíc na vnitřní rozpornost naší existence. Na jedné

straně nechceme umřít; především ti, kdo nás milují, nechtějí abychom zemřeli. Na

druhé straně však netoužíme ani po nekonečné existenci; země vlastně ani pro takovou

perspektivu stvořena nebyla. Tak co tedy opravdu chceme? Paradox tohoto našeho

postoje vyvolává hlubší otázku: co je ve skutečnosti „život“? A co znamená věčnost?

Nakonec chceme vlastně jen jednu věc – „šťastný život“, život, který je prostě životem,

prostě „štěstím“.“48

Emeritní papež Benedikt XVI. brilantně popisuje tajemství paradoxu naší lidské

existence. Myslím, že pokud si člověk tyto otázky klade opravdu poctivě, zjišťuje, že ve

skutečnosti tápe, neví a hledá odpovědi. Ve svém nejhlubším nitru možná nějakým

způsobem tušíme, že jsme byli stvořeni k věčnosti, ale zároveň si tuto věčnost v našem

časoprostorovém světě neumíme vůbec představit.

„Bůh je základem naděje – nikoliv ovšem jakýkoliv bůh, ale Bůh, který nese lidskou

tvář a miloval nás do krajnosti: jak každého jednotlivce, tak lidstvo jako celek. Jen jeho

láska nám umožňuje, abychom ve vší střízlivosti, den po dni vytrvali ve světě, který je

nedokonalý, a neztráceli elán naděje. Naše existence se v mnoha vzájemných

interakcích sdílí jedna s druhou v hlubokém společenství. Nikdo nežije sám. Nikdo

nehřeší sám. Nikdo nebude spasen sám.“49

Pro mě osobně byla encyklika velkým přínosem a impulsem. Dle mého názoru je

Benedikt XVI. velikým teologem, který má tyto otázky velmi hluboce promyšlené.

Dokáže mistrně vyjádřit věci, které si myslím, že většina lidí věřících i nevěřících

nějakým způsobem v srdci cítí, ale nedokáže je uchopit a propojit do biblické radostné

zprávy. Navíc se Benediktovi XVI. podařilo uchvatným způsobem popsat na dalších

místech této encykliky tajemství a napětí v lidském srdci, které provází celé dějiny

spásy.

48 BENEDIKT XVI.: Spe Salvi, O křesťanské naději, Paulínky, str. 19
49 BENEDIKT XVI.: Spe Salvi, O křesťanské naději, Paulínky, str. 39, 58
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5.2 Tomáš Halík

Knihy od Tomáše Halíka čtu velmi rád. Jeho literární počin o naději je velmi

hlubokým a rozsáhlým dílem. V následujících řádcích se autor velmi výstižně věnuje

také vztahu mezi nadějí a vírou.

„Naděje, upřená do budoucnosti, jež je jejím nejvlastnějším prostředím, její

„biosférou“, nás osvobozuje od tíhy minulosti (i odpuštění vin je aktem naděje, darem a

otevřením naděje) i od hrůzy a smutku z prchavosti a pomíjejícnosti přítomného

okamžiku. Bůh a jeho věčnost tu ještě nejsou v oné plnosti a zřejmosti, který by

kohokoliv donutil Boha uznat a respektovat; jeho přítomnost v našem životě je nyní

odkázána na prostor, který mu naše svoboda otevře vírou a nadějí.“50

To je také jeden rozměr naděje, můžeme žít z Kristova odpuštění, ale také druhým

dávat naději tím, že sami odpouštíme. Stejně tak odvěká touha člověka „zastavte svět,

chci vystoupit“, v našem srdci zrcadlí, že jsme byli stvořeni k věčnosti.

„Víra a naděje by vždycky měly jít spolu, jako spolu běželi Petr a Jan velikonočního

rána k prázdnému hrobu; naděje dá možná víře přednost, aby nahlédla dovnitř a řekla,

co vidí – avšak naděje, nezapomeňme, běží rychleji a je u cíle první. Jsou chvíle, kdy

víra je těžká (jako tomu jistě bylo v oné noci po Velkém pátku), tehdy však jí naděje razí

a ukazuje cestu. Právě proto je tak důlěžité naději pěstovat, opatrovat, chránit ji jako

plamínek ve vichru. Proto, jak už jsme si několikrát řekli, Bůh a budoucnost patří

nerozlučitelně k sobě; budoucnost je nejen metaforou pro Boha a obrazem jeho

nevystihlosti, nýbrž Bůh je naší budoucností; on je na rozdíl od nás jejím pánem, my

svou budoucnost „máme“ jedině v naději, na způsob naděje. Máme a nemáme ji tak,

jako máme a nemáme Boha, Bůh je naší nadějí, nikoliv našim vlastnictvím.“51

Tento obraz Petra a Jana jako víry a naděje mi připadá velmi dobře vystihující náš

život na této zemi. Stejně jako nevlastníme Boha, tak máme i nemáme naši naději a

víru. Stejně jako apoštol Pavel v listě Římanům píše, že patříme i nepatříme sami sobě.

I my běžíme prostřednictvím naší víry a naděje k Bohu. Ani samotná víra, ani samotná

naděje nám nestačí. Tento poklad neseme v křehké nádobě. Nejsme páni svého života,

stejně jako své budoucnosti. Proto je tak důležité prosit každý den našeho Boha o posilu

ve víře i naději. Myslím, že Tomáš Halík v této knize nádherně vyjadřuje naději na Boha

z pohledu tajemství. Jeho pojetí tzv. „negativní teologie“ (tzn. o Bohu spíše víme, kým

není, než jaký ve skutečnosti je) se dá propojit i s tématem naděje.

50 HALÍK Tomáš: Stromu zbývá naděje, Nakladatelství lidové noviny, str. 18
51 HALÍK Tomáš: Stromu zbývá naděje, Nakladatelství lidové noviny, str. 19
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5.3 Hans Urs Von Balthasar

Tématu naděje se chopil také tento další velký teolog 20. století. Některé jeho

myšlenky pak kolegové teologové, lidé v církvi a čtenáři interpretovali jako koncept

„prázdného pekla“. Kniha vzbudila velký ohlas a na hlavu Hans Urs Von Balthasara se

snesla i vlna kritiky z různých stran.

„My všichni, kdo žijeme křesťanskou víru a kdo – pokud to dovolí její mysterijní

charakter – jí chceme porozumět, stojíme pod soudem. Rozhodně nikoli nad tím, jako

kdybychom předem znali jeho průběh a mohli na základě této znalosti dále spekulovat.

Apoštol, který si nebyl vědom žádné viny, se proto ještě nepovažuje za ospravedlněného:

„Mým soudcem je Pán“ (1K 4,4). Avšak před soudem nestojíme bezradně a bez odvahy,

nýbrž – jak nám pevně tvrdí týž apoštol – máme důvěru (parrésia) a naději, neboť naším

soudcem je ten, který – jak praví dogma – nesl hřích jednoho každého člověka.“52 

Nikdo z nás si neumí představit před jakým soudem bude stát a zda-li bude více obětí

nebo pachatelem. I proto bychom neměli být druhým v roli soudců. Máme ale naději v

Ježíši (on je tím, kdo se za nás přimlouvá) a je na naší straně.

„Jsme si proto bezstarostně jisti svou spásou? Jistěže ne; vždyť kdo z lidí ví, zda Boží

nekonečné lásce, která se mu chtěla obětovat, ve své existenci odpověděl? Je-li čestný a

ne farizej, neměl by předpokládat opak? Když se snažil této milosti odpovědět, nechal v

sobě působit Boha podle jeho zalíbení, anebo se domníval, že se vyzná lépe než Bůh; a

jednal podle svého vlastního zalíbení? Když takto uctivě stojíme pod soudem, vzniká

otázka, jakou formu a jaký rozsah smí nebo nesmí křesťanská naděje mít. Člověk pod

soudem musí volit. Otázka zní, zda je nakonec Bůh ve svém plánu spásy závislý na volbě

člověka – zda chce být závislý – anebo zda Boží svoboda, chtějící spásu, nebude

nakonec ve své absolutnosti silnější než svoboda lidská, stvořená, a tedy relativní.“53

Je ale možné, že se při posledním soudu bude ptát nejen Bůh, ale i my lidé (myšlenka

z knihy „Eberharda Schockenhoffa – Vykoupená svoboda“). Oběti utrpení by měli v síle

Kristovy lásky odpustit svým trýznitelům. Tak asi bude každý z nás v roli oběti i

pachatele zároveň. To je přeci základní vlastnost lidské svobody a citu pro spravedlnost.

Bůh chce spásu všech lidí, a proto chce odpustit i pachatelům. Neumím si ale představit,

že to udělá „za zády obětí“. Jsou tedy Boží milosrdeství a Boží spravedlnost dvě formy

jeho lásky? Benedikt XVI. říká, že zločinci nebudou sedět na hostině věčnosti (pokud

tam budou?!) vedle svých obětí, jako by se nic nestalo.

52 BALTHASAR Von Urs Hans: Síla křesťanské naděje, Velehrad, str. 11
53 BALTHASAR Von Urs Hans: Síla křesťanské naděje, Velehrad, str. 12
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5.4 Kateřina Lachmanová

Knížka o naději Katky Lachmanové je sice útlá, ale velmi hutná. Obraz naděje jako

„kotvy“ velmi konvenuje s mojí životní zkušeností.

„Křesťanská naděje bývá odedávna symbolizována lodní kotvou. Symbolika kotvy je

pro naději velice trefná, protože lodní kotva slouží právě k upevnění lodi, která spočívá

na nepevném živlu, aby ji proud nezahnal na mělčinu nebo vlnobití nerozbilo o skaliska.

Všimněme si však jednoho podstatného detailu: kotva lodi je sice upevněna řetězem k

lodi, ale musí být vhozena někam mimo loď, musí se zachytit o něco pevného mimo

zmítané plavidlo. Nic by lodi nepomohlo, kdyby někdo kotvu zahákl třeba o lodní stěžeň,

jakkoli mohutný a pevný. Podobně je tomu i s nadějí. Kotva naší naděje musí být

vhozena „mimo“ naši zmítanou lidskou existenci, mimo tento nestálý svět. Takovým

pevným bodem v prostoru je jedině Bůh sám a jeho věrná láska k nám lidem.“54

Tento popis odpovídá mému životnímu příběhu. Již několikrát byl proud života tak

prudký, že jsem byl málem tímto živlem pohlcen. Krize, které byly tak hluboké, že

zbývalo jediné. Hodit kotvu naděje mimo sama sebe a prostor, který jsem schopen

obsáhnout. Naději musí člověk ukotvit přímo v Ježíši, jedině tak nebude pohlcen.

„Ano, kdo má křesťanskou naději, žije jinak. Jak jinak? Předně, nezdráhá se žít svůj

lidský život, nespokojí se s živořením, s životem typu „čekárna na nebe“. Dále – bude

žít asi více naplno. Naplno nejen ve smyslu „na plný plyn“ - bez ohledu na to, kam jedu

a proč; a nejen podle reklamy „nevaž se – odvaž se“, která dovedla marnotratného

syna až na pokraj lidské bídy, ale naplno podle Kristovy představy plného života

(srov. Jan 10,10). Půjde mu více o to, aby jeho život nesl hojné ovoce (srov. Jan 15,2.8),

a to ovoce trvalé (srov. Jan 15,16).“55

Výše uvedené řádky podle mého názoru přesně vystihují náš základní směr naděje.

Aby naděje byla skutečná trvalá, živá a pevná musí se uchytit mimo sebe sama a náš

známý svět, který nám různé dočasné naděje nabízí. V knížce je dále dobře vyjádřena

skutečnost „nového života“ již zde na zemi. Život člověka, který takto „vhodí naději“

směrem k Bohu, může nést hojné ovoce. Ovoce dobrých skutků, které může přinášet

svým blízkým a světu kolem sebe. Autorka podle mého soudu má velmi ráda listy

apoštola Pavla. Často o jiných souvisejících tématech, které se týkají naděje přednáší a

píše. V publikaci Katky Lachmanové je možné objevit hodně praktických věcí a

zkušeností s tímto tématem.

54 LACHMANOVÁ Kateřina: Kotva naděje, Karmelitánské nakladatelství, str. 19
55 LACHMANOVÁ Kateřina: Kotva naděje, Karmelitánské nakladatelství, str. 48
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5.5 Charles Journet

Tento kardinál a velký teolog minulého století vydal řadu knih. V jedné z nich velice

překrásně popisuje naději.

„Nyní se dostáváme k naději. Zatímco víra je znalost, naděje je očekávání. Víra

nechává poznat Boží hlubiny, naděje probudí touhu vydat se k nim. A Bůh, který stojí na

počátku víry jako světlo, je i počátkem naděje, jako posila. V patnácté kapitole knihy

Genesis se říká: „Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo

Hospodinovo: „Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá odměna je převeliká, merces

tua magna nimis (Gn, 15,1). Tento ohromující text teologové rádi označují jako výchozí

i cílový moment naší naděje.“56

V tomto komentáři vidíme, že naše naděje má vychozí moment již ve Starém zákoně.

Postava Abrama je prototypem člověka, který vyšel na cestu ve víře a naději. Bůh je

počátkem naší naděje, ale stejně i jejím naplněním a cílem. Tak i my, stejně jako Abram,

se vydáváme na cestu s očekáváním a touhou po Bohu.

„Cílem, účelem teologální ctnosti naděje je, ač to zní jako čiré bláznovství, vstoupit

do samého Boha a jeho slávy. „Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které

jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal“ (Jan 17,24). Blahoslavení jste, když

vás budou kvůli mně tupit, (…) radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu“

(Mt 5,11). Svůj původ má teologální ctnost naděje v Bohu, jehož všemocnost přináší

nepochopitelnou pomoc: „Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem

tvá pomoc, je výrok Hospodinův (Iz 41,14) nesl jsem vás na orlích křídlech a dovedl vás

k sobě.“ (Ex 19,4). Zatímco víra působí, že lneme k Bohu jako ke zdroji poznání pravdy,

kterou nám zjevil, naděje nás nechává lnout k Bohu jako k prameni touhy po dobrotě,

kterou pro nás připravil, ale ještě nám nepatří. Bylo by neúplné, kdybychom se

opovážili popsat vznešenou ctnost naděje následovně: očekáváme to, co nemáme.“57 

Charles Journet zde ukazuje, jak cílový moment naší naděje leží již na počátku Písma

svatého. Je jakoby branou počátku dějin spásy od Abrama až do eschatologické plnosti.

Ukazuje, že naše naděje má pevné kořeny v Písmu již od Starého zákona a vede nás

neomylně až do dnešních dnů. Autor vykresluje skutečnost, že cílem naděje není nic

menšího než Bůh sám. Vstoupit do trvalého společenství s ním je cílovou páskou bojů,

zápasů a našeho doufání. A proto ani nemusíme žít ve strachu, vždyť je to On sám, kdo

nám pomáhá, kdo nás vede a kdo nám dává sílu znovu se pozvednout k naději.

56 JOURNET Charles: Vedeni Duchem svatým, Paulínky, 2009
57 JOURNET Charles: Vedeni Duchem svatým, Paulínky, 2009
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5.6 Jan Pavel II.

Svatořečeného papeže Jana Pavla II. jsem měl velmi rád. Tento světec zde zanechal

mnohé ovoce svého působení tak, jak vedl církev po této zemi. Také můj starší syn

Jakub si dal po Janu Pavlu II. svoje biřmovací jméno.

„Evangelium je radostná zvěst a každá radostná zvěst je výzva k radosti. Co je to

evangelium? Je to velké potvrzení světa a člověka, protože je to zjevení pravdy o Bohu.

Bůh je pro člověka prvořadým zdrojem radosti a naděje. Právě takový Bůh, jakého nám

zjevil Kristus. Bůh, který je Stvořitel a Otec, Bůh který „tak miloval svět, že dal svého

jednorozeného Syna, aby žádný člověk nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16).“58

Jak vyjadřují mnozí teologové, celé Písmo směřuje k tomuto místu jako vrcholu

Božího vyjádření k člověku. Evangelium je radostná zvěst a stejně tak je to zvěst

naděje. Jan Pavel II. byl člověkem, který do všech koutů světa přinášel světlo radosti a

naděje. Ukazoval na toho, který je PRAVDA dějin a říká pravdu o naší naději. Bůh chce

každého člověka zachránit, hledá ho a dává mu ve svém vlastním synu SÁM SEBE. 

„Papež, Kristův svědek a služebník radostné zvěsti, je proto člověkem radosti a

naděje, člověkem, který zastává toto zásadní tvrzení o hodnotě bytí, stvoření a o naději

v budoucí život. Vůbec se tu nejedná o prostoduchou radost ani o marnou naději.

Radost z vítězství nad zlem nezamlžuje realistické vědomí existence zla ve světě a v

každém člověku. Naopak je dokonce zjasňuje. Evangelium nás učí nazývat dobro

dobrem a zlo zlem, ale učí nás také, že můžeme a musíme přemáhat zlo dobrem

(srov. Řím 12,21).“59

Myslím, že právě tento papež v mnoha věcech otevřel novou etapu dějin církve na

prahu milénia. Svým životem byl hodnověrným hlasatelem evangelia, ale také

příkladem člověka naděje. Tento papež dokázal všude po celém světě roznášet světlo

naděje evangelia. Ovlivil tím také výrazně politické dění, protože v tehdejší době pro

mnoho lidí byl právě hybnou silou jejich naděje na změnu. Nesl naději celým svým

životem, i ve chvíli, kdy někdo jiný chtěl ukončit jeho život. Dokázal mít naději i v

okamžicích utrpení vlastních nemocí a bolestí na sklonku svého života. Jeho život a dílo

je pro mne svědectvím života v živé naději. V naději, která možná díky víře a lásce sílí,

když se blíží ke konci náš pozemský život. Je to veliké tajemství a paradox naší

existence.  Čím nám naše tělesné a psychické síly ubývají, tím se duch může více držet

naděje. Naděje návratu domů k našemu Bohu.

58 JAN PAVEL II. : Překročit práh naděje, Tok, str. 40-41
59 JAN PAVEL II. : Překročit práh naděje, Tok, str. 42 
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6 Závěr
Základním cílem této práce bylo systematicky rozebrat téma naděje v listech

pavlovských a petrovských. Nový zákon obsahuje v těchto listech řadu textů k tématu

naděje. V práci se snažím rozebrat jednotlivé texty z různých pohledů tak, aby čtenář

Božího slova mohl hlouběji vniknout do této teologální ctnosti.

Všechny texty, které se v pavlovských a petrovských listech zmiňují o naději, jsem

rozřadil podle určitých úhlů pohledu na skutečnost naděje. Naděje z pohledu jejího

původce, co je předmětem naší naděje, naděje uprostřed společenství, naděje v

trajektorii víry a lásky. 

Téma naděje jsem se snažil obohatit o pohled různých autorů (papežů, teologů a

dalších spisovatelů.)

Sekundárním cílem této práce, spjatým s cílem primárním, byla reflexe nad tématem

naděje v životě člověka putujícího na tomto světě. K tomu jsem zvolil uvést část svého

životního příběhu jako svědectví, co pro mě osobně naděje v životě znamená. Součástí

tohoto sekundárního cíle je i pojetí naděje jako neskutečně velkého daru, kterými

křesťané milostí víry máme a nosíme ve svých hliněných nádobách na cestě životem. 

Šlo mi také i o povzbuzení pro všechny, pro ty,  kteří naději mají, aby ji pečlivě

chránili a pečovali o ni. A aby se za ty, kteří na tomto světě žijí „bez naděje“ (a není jich

bohužel málo), před Bohem přimlouvali a modlili se, aby i oni mohli žít „životem

naděje“.

V této práci jsem dospěl k uvědomění si velikého bohatství, které jako věřící lidé

máme. Jednak tím, že můžeme stále čerpat naši naději z Písma svatého, v modlitbě, v

přijímání svátostí a uprostřed společenství církve. Naděje je něčím, co nás spolu s vírou

a láskou může dovést zpátky k našemu Bohu.

Mám naději, že nás náš Pán již vyhlíží na prahu, kde nám přichystal svou nebeskou

hostinu.

To nejlepší nás přeci teprve čeká!
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8 Příloha
8.1 Naděje jako pomocnice na naší životní pouti

Připadá mi důležité, abych tuto práci také doplnil o svoji vlastní zkušenost s tématem

naděje ve svém osobním životě. 

Můj (náš) příběh začíná před 25-ti lety, kdy jsem řekl své „slibuji ti lásku, úctu a

věrnost“ svojí ženě. Byli jsme oba dva v té době nevěřící, ale hledající Boha a smysl

našeho života. První roky našeho manželství nebyly nikterak jednoduché. Oba dva jsme

byli z rodin rozvedených, nevěřících. Řešili jsme otázku bydlení, práce a financí. Byli

jsme navíc pod tlakem manipulativního duchovního vedení. Moje žena navíc již krátce

po svatbě onemocněla a musela na operaci. 

Aby toho nebylo málo, tak nějakou dobu po té dostala maminka mojí ženy rakovinu

prsu. Rok na to zemřela. Skrz všechny tyto těžkosti a krize nás ale Bůh nějakým

způsobem vedl a doprovázel. Společně jsme uvěřili a tři roky po svatbě jsme přistoupili

ke svátosti křtu. 

Naše největší zkouška prvních let manželství nás ale teprve čekala. Výsledkem

operace na které byla moje žena bylo, že jsme podle diagnózy lékařů nemohli mít děti.

Lékaři nám dávali šanci tak 1%. Bylo to pro nás něco nepředstavitelného, že bychom

nemohli mít děti. To co zpočátku vypadlo jako snesitelné se postupem času začalo měnit

v něco s čím jsme se neuměli vyrovnat. Tlak okolí v podobě oznámení většiny našich

přátel, že také již čekají miminko, byl jen solí do naší rány. Oba dva jsme absolvovali

různá vyšetření a nakonec nám lékaři v pražském ústavu pro matku a dítě v Podolí

doporučili „umělé oplodnění“. Nejdříve jsme byli spolu zajedno v tom, že tahle cesta je

v rozporu s naší vírou. Ale když ještě žila tchýně (kterou jsem měl moc rád), tak si přála

vnoučátko a vyvíjela na nás tlak, abychom si tuto metodu vybrali, neboť se stejně nedá

nic jiného dělat. Naše víra byla v počátcích, a tak postupem času i moje žena byla tak

nešťastná, že by raději dala na doporučení lékařů. 

Ale já jsem někde v hloubi srdce cítil, že tohle nejde. Je to proti Bohu, Stvořiteli v

kterého jsem uvěřil a s kterým jsem se potkal. Zůstal jsem sám. Naše manželství,

zažívalo krizi, která byla většina lidí obtížně nesdělitelná. Bolest, která nás vydělovala s

té běžné většiny. I moje víra měla první vážnou soupeřku, pochybnosti, otázky k Bohu,

které zůstávali bez odpovědi.
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To se psal rok 1995, pět let po naší svatbě. Když dnes 20 let po té o tom přemýšlím,

tak jsem si skoro jistý, že právě tehdy do mého života vstoupila ta sestra víry, ta která ji

tolikrát podpírá, někdy i předbíhá na obzoru našeho života.  

Tou sestrou, která byla tiše přítomná ve všech situacích mého života. Tou, která

právě tehdy tak silně promluvila slovy: „Ty jsi můj, ty jsi vzácný a Já půjdu s tebou, ať

se bude dít cokoliv“. Ano měl jsem víru, ale ta viděla jenom momentální situaci a

hořekovala nad ní, jsem sám, možná se naše manželství rozpadne, nebudeme mít děti.

Naděje viděla dál, za horizont téhle krize, utěšovala moje srdce, že i když

nerozumím, nechápu, tak Bůh nás z toho všeho vyvede. Dávala mi teplo důvěry, světlo

ze kterého bylo možno žít tady a teď další den.

V modlitbě moje naděje rostla a Bůh byl s námi. Sklonil se k nám a vyslyšel naši

touhu. Rok po té se narodil zázrakem syn Jakub. Pak se k nám dokonce donesla zpráva,

že byl možná léto předtím prorokován na konferenci v Brně při společných modlitbách,

kde někteří lidé věděli o naší situaci. Další čtyři roky potom se bez dalších problémů

narodil druhý syn Šimon. 

Dnes vím, že tehdy v mém životě vzklíčil zárodek naděje, která se od té doby vine

jako nit celým mým životem. Naděje, kterou je sám živý Pán, naděje v Něho, která mne

a nás přenesla mnohými dalšími vážnými krizemi, které nás v dalších letech našeho

společného života potkali.

Naděje s kterou otevírám oči do nového dne, s kterou odcházím spát, že jednou tyto

mé oči budou tváří tvář naplnění naděje, setkání s Ním, s živým Bohem.

Naděje, která mně nese, podpírá, která mi šeptá, že všechny bolesti tohoto světa a

našeho života, všechno zlo a trápení není větší než sám Pán. Že právě On velikonočního

rána naplnil smysl našeho života a změnil směr dějin.

Je to právě On, který bude mít poslední Slovo a to Slovo bude dobré. 

Právě z toho může žít moje i vaše naděje.
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