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Hledání naděje 

 

Toto kázání nebude tradičním výkladem Písma, ale osobní reflexí posledního půl roku. Pohledem vzad založeným na 

přečtených knihách, schůzkách, modlitbách i vaší přítomnosti v mém životě. 

K přežití potřebujete naději. Bez naděje nelze životem jít dál. Dokážu pochopit lidi, kteří si sáhnou na život. Pokud 

jsou na dně, na dně temné propasti a nevidí světlo, a nemají ani naději v tom, že mohou ještě někdy světlo 

zahlédnout, tak si mohou na život sáhnout. Mne to nenapadlo, na to se mám rád, ale smysl života jsem ztratil. Co 

s tím? 

Chci vám představit 4 knihy, které mi pomohly a pomáhají se z těch temnot vyhrabat. Ta první je útlá knížečka od 

C.S.Lewise „Svědectví o zármutku“. Tu knížku jsem dostal společně s kondolencí hned v prvních dnech smutku – a 

pomohla mi srovnat trochu chaos v hlavě. Co jsem prožíval se jinak, než chaos asi nazvat nedá. Lewis v této knížce 

popisuje své pocity a pokládá otázky ve stejné situaci, v jaké jsem byl i já, několik týdnů po smrti své manželky Hany. 

Na rozdíl od něj jsem já nebyl schopen své pocity a prožívání vůbec popsat (a mnoho terapeutů vám potvrdí, že dát 

své myšlenky na papír je dobrým prvním krokem v sebeterapii). Lewis to schopen byl. Je to knížka plná otázek, 

minima odpovědí, ale její směřování souzní s mým, na konci je nutno si přiznat – Kristus je jediná naděje. Není to 

knížka, kterou bych vám k přečtení doporučil, myslím, že bez toho bolestného prožitku nejde moc pochopit, co se 

honí v hlavě a jak člověk uvažuje. "Je racionální věřit ve zlého Boha? Ve vesmírného sadistu, potměšilého imbecila?" 

a takovýchto otázek je tam plno. A takovéto otázky si nutně kladete, protože nic jiného nevidíte. Ten první měsíc 

jsem shlédl spousty filmů na youtube nebo i v archivu doma, akorát vůbec nevím, co jsem viděl. Jedinou nutností 

bylo zaměstnat mozek, aby zbytečně nepřemýšlel. Recenze na tuto knížku jsou nejčastěji něco jako: „Kéž bych tu 

knížku nikdy nemusel číst“. Důvod je asi jasný. 

Další kniha, která mne posunula dál je „Proč Bůh mlčí“ od Pete Greiga. Kniha, kterou Jana rozečetla, protože se ptala, 

proč se nic neděje nebo se vše jen horší, když všichni doufají ve zlepšení. Výborná kniha, která dává odpovědi na tyto 

zásadní otázky „zklamaných“ lidí. Odpovědi logické, podložené Biblí a upřímné. Věřím, že se k této knize na některém 

dalším kázání budeme moci vrátit – stojí za to.  

Tou třetí knihou je „Nacházení naděje“ od amerického pastora James. W. Golla. Manželka mu na rakovinu zemřela, 

on sám přežil 3 ataky rakoviny, tak ví, o čem píše. Všechny ty knihy mají jedno společné, nejsou to žádní teoretici, ale 

popisují své prožitky, svůj boj, své prohry i zdolávání kolmých stěn či převisů při šplhání vzhůru. 

A tou čtvrtou je? Boží slovo zapsané v Bibli. 

Chci vám všem i tímto poděkovat za to, jak jste se o mne starali a nadále staráte. Někteří se zeptali přímo mne, jak se 

mi daří, někteří se raději ptali Lucky či Honzy. Děkuji za starost. Mám vás moc rád a jsem hrdý na to, že jsme členy 

jedné rodiny Božích dětí tady na zemi. 

Tak se pojďme společně podívat, jak ztracenou naději znovu najít. 

• Nacházení naděje 

Tomuto začátku hledání musí předcházet ztráta naděje. Nejčastější příčinou ztráty naděje je nějaká tragédie. U mne 

smrt Jany, u někoho to může být něco zcela jiného, jsme každý jiný a jedinečný, i ve vnímání bolesti a ztráty. Naděje 

znamená s důvěrou očekávat dobré věci. Tragédie nás o dobré věci připraví a tím nás okrádá o naději. 

Tragédie vás zásadně omezí, cítíte se slabí, máte pokušení upadnout do zoufalství. Co si z celého toho procesu 

nacházení můžu už teď uvědomit je to, že chci být upřímný. Drsná realita je lepší než jakákoli maska – ono pod 

maskou můžeme lehce vykrvácet a nikdo si toho nevšimne. Mnohé jistoty, které nás provází, je na čase zahodit. 

Jediným bezpečným přístavem na naší pozemské cestě (která je ale velice krátká, přímo nicotná v porovnání se 

zaslíbenou věčností) je Kristus, ten, o kterém můžeme číst (Ř 5,1-5): Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme 

pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní 

stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení 



roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do 

našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 

I tato zpověď bude upřímná. Možná chvilkami zmatená, ale takový jsem teď i já. Nebude úplná, je před námi ještě 

dlouhá cesta. Na konec si musím počkat. 

• Když se nám zhroutí svět 

Žili jsme s Janou v požehnaném manželství. Mnohdy jsem si v duchu říkal: Bože, díky, všude kolem je tolik utrpení, 

nemocí, a nás šetříš a ochraňuješ. Nikdy by mne nenapadlo, jaký obrat může život nabrat – tomu prostě věřit 

nechcete. Rakovina je krutý ortel, ale neznamená smrt, dnes už ne. Je léčitelná, mnoho lidí i našich známých jí prošlo, 

uzdravili se díky moderní medicíně i zákroků zhůry. Proto i diagnóza „rakovina prsu“ byla šokující, těžce 

zpracovatelná, ale dokázali jsme ji jaksi přijmout. Navíc ze začátku se situace lepšila, až pak přišel zlom a cesta dolů. 

U někoho trvá boj s rakovinou několik let, u nás to bylo pár měsíců – zrovna v době, kdy jsme chtěli slavit stříbrnou 

svatbu. A najednou byl konec. U lůžka jsem v momentě smrti prožil absolutní prázdnotu, pocit, který se těžko 

popisuje, ale přiblížil mi samotu Krista na kříži, když zvolal verš z Žalmu 22: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne 

opustil?“ Když jsme pak přijeli z Karláku domů, v předsíni jsem fyzicky cítil, že mi chybí půlka těla. Svět se zhroutil. 

Děkuji dětem, že při mně stály. 

Vnímal jsem pouze bolest, lítost, úzkost a zármutek. Slyšel jsem, že prý existuje pět kroků, jak překonat zármutek. Asi 

jsem některé z nich vynechal. 

V listu Efezským čteme o plné Boží zbroji. Bez zbroje jsme zranitelní. Jeho důležitou součástí je přílba – jak je psáno i 

v 1Te 5,8 – oblečeni v přílbu naděje spasení. Přílba je důležitá součást zbroje, ale patří na hlavu. Když ji budete nosit 

v ruce, je jen jako přítěž a ničeho vás neochrání. Musíte si ji znovu nasadit – to je úkon naprosto reálný. Co ale 

znamená? Potřeboval jsem (a stále potřebuji) mít naději v tom, že bude líp, že se z té tmy vyhrabu. To čekání na 

naději je dlouhé (Př 13,12 - Dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života.). Rádi se 

soustředíme na tu druhou část verše, ale v této situace musíme vyjít z té první – SRDCE. Znovu se vraťme k Příslovím 

– Př 4,23 Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Abych se mohl radovat z Boží přítomnosti – a 

tu nechci ztratit – z života i z lidí kolem, musí mé srdce tlouct a to i tehdy, když to bolí. 

Existují tři typické reakce na bolest nebo odmítnutí, tyto reakce naše srdce otupují: 

1. Stáhneme se jak od lidí, tak od Boha 

2. Hledáme jiný zdroj úlevy nebo přijetí 

3. Útočíme na druhé 

Ten třetí jsem nevyzkoušel (aspoň doufám, pokud jsem byl na někoho útočný, tak se omlouvám), ty první dva ano – 

ani jedno z toho nedoporučuji. Musel jsem se vrátit k základům, na začátek. Těmi základními hodnotami jsou (to je 

převzaté, ale s naprostým souhlasem): 

1. Bůh je vždy dobrý 

2. Ř 8,28 – Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, 

3. Brzy se stane něco dobrého 

To první je opravdový ryzí základ – Bůh nedělá chyby a je DOBRÝ. O tom je Bible, jestli tomu nevěříte, znovu si ji 

přečtěte. Tomu prostě věřit musíme. (Co je víra: Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist 

tím, co nevidíme. Židům 11, 1) 

Ta druhá hodnota – neříká nám, že vše co se děje je dobré. Často už jsme slyšeli (či řekli jako slovo útěchy) – to bude 

dobré… Pouze Bůh může vzít rozbité střepy našeho života a slepit je dohromady a dát vzniknout něčemu dobrému – 

jako slepený hrnek Patricka Janea v seriálu Mentalista. 

To třetí – to je nadějné zvolání uprostřed tmy, vycházející z prvních dvou bodů. Jak může taková tragédie způsobit 

něco dobrého? Nevím. Bůh ví. 

 Modlitba: Otče, odevzdávám se Ti ve velkém Ježíšově jménu a vyznávám, že Ty jsi zdrojem mého života. 

V Tobě žiji a dýchám, díky Tobě vůbec jsem. Přiveď mne na místo, kde dlouhé čekání skončí a kde se splněná touha 



stává stromem života. Utíkám se do náruče Tvé výkupné lásky. Prosím, udělej to, co můžeš učinit pouze Ty. Jen Ty 

dokážeš učinit všechno nové. Amen 

• Mapa 

V naprosté tmě se nemůžete pohybovat, pokud nemáte nějakou navigaci, nějakou GPS. Potřebujeme mapu. Všichni 

zde moc dobře teoreticky víme, že naší mapou je Kristus. Ale jste si tím jistí? Je to opravdu tak? Co když se pletu? 

Naprosto normální otázky ztracence. Jakmile znejistíte, začnete tonout. A ten zlý toho hned využívá.  

Pokud si mám znovu vzpomenout, jaký Bůh doopravdy je, nemohu spoléhat na svou paměť. Musím se na cestě 

temnotou koukat do mapy – do Božího slova. Měl jsem dost času, dlouhé večery, nikdy jsem nepřečetl Nový zákon 

tak rychle jako v těch týdnech bloudění Ne první měsíc po smrti, to nešlo číst, dokonce jsem ani nemohl slyšet svůj 

hlas při modlitbě, znělo mi to naprosto cize. V Bibli můžeme číst: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného 

života.“ J 6,68 Učedníci neměli kam jít, já taky ne. Je důležité, abychom hledali úlevu od bolesti u něj a ne u někoho či 

něčeho jiného. Je-li vám těžko, zkuste si stanovit nějaké nepřekročitelné hranice. Bůh vás nikdy neopustí, nicméně vy 

ho opustit můžete, i opakovaně. V tom hlubokém zármutku a zklamání se lehce můžete vrátit k nějakým starým 

zlozvykům či závislostem. Zamyslete se nad tím, jak řešíte své problémy, a udělejte vše pro to, abyste se do té 

temnoty znovu nepropadli. 

Nezastírejme si to – na člověka dolehne neštěstí a zpravidla se mu jeví jako nezasloužené, nezaviněné a 

nespravedlivé. Ale Bůh je stále dobrý a je na vaší straně. Nekomplikujte si život. Nezůstávejte sami. Díky Bohu za toto 

společenství, mně je tu tak dobře. Nepotřebujeme spousty přátel, stačí několik. Určitě je můžete najít v tomto 

společenství. A pokud je tady nevidíte, i přesto všechno tu stále je Bůh, který v Duch Svatém může přijít kdykoli a 

mluvit s vámi. Možná nepřijde na zavolání, ale i na to si musíme zvyknout, není to pejsek na vodítku. Ale přijde. 

Možná neudělá to, co chceme, ale i na to si musíme zvyknout, on je Dobrý, my mnohdy ne. Určitě je ale mocnější než 

všichni naši přátelé dohromady. Dokáže nás naplnit i tam a v tom, co naši přátele jednoduše nemohou zvládnout, 

dokáže naplnit ty nejhlubší potřeby. 

Celou tou tmavou pustinou se rozléhá jedna stále se opakující otázka – PROČ? Kazatel Pavel Mošner mi psal hned 

v těch krizových časech – neptej se proč. Dlouhé týdny mi v uších zněla píseň od Olympicu – jen neptej se proč, 

nevím sám. Ale otázky jako takové jsou důležité. A mám jich na Boha spoustu. A Bohu otázky nevadí. Můžeme Boha 

otázkami uctívat, o chvále se ještě mluvit nedá, ale je to způsob rozhovoru, který Bůh chápe a vám to pomáhá. 

Protože jakmile začnete takto s Bohem mluvit, začnete otevírat své srdce pro komunikaci, můžete se posouvat 

vzhůru – mapa vás vede ke světlu. 

A musíte „odpustit“. Je zvláštní teď mluvit o odpuštění, přeci jsem nikomu neublížil, naopak mně bylo ublíženo. 

Musíte odpustit Bohu. Je to samozřejmě nesmysl, Pán vám nic nedluží, ničím se proti vám neprovinil, ale o tom právě 

toto odpuštění je. To co se stalo, bude nějakým zvláštním způsobem proměněno v dobré (o tom se mi opravdu těžce 

mluví), a vina není na Bohu. 

Odpustit musíte i lidem, kteří se vás nevědomky dotkli svojí poznámkou, či příběhem nebo nějakou historkou. Stále u 

vás vidím, jak se zarazíte, když v nějakém rozhovoru přijde řeč na smrt někoho či na rakovinu. Ani vy ani já ale 

nemůžeme zůstat ve stavu, kdy vše kolem těchto témat budeme obcházet po špičkách. Přiznávám, že ze začátku to 

šlo těžko, ale to už je snad za námi. I díky skupince, kde tato témata často vyvstávají jako témata modlitební. 

Nevím, jestli někdo ví, jak to přesně funguje, ale když odpouštíte, vrací se vám naděje. Tak to prostě je. 

A ještě jeden obraz naděje – psanci v útočištném městě. (Nu 35 a 1Kr 1,50 držel se rohů oltáře). Když někdo 

v tehdejších dobách zhřešil a měl být podle zákona potrestán, mohl nalézt bezpečí v některém z útočištných měst. 

Bůh je naše útočištné město, a když k němu přiběhneme, můžeme naději uchopit stejně, jako psanci se mohli chopit 

rohů oltáře. 

Modlitba: Otče, nechci zastírat svou bolest, a proto Ti ji přináším. Rozhodl jsem se, že Tě budu uctívat svými otázkami. 

Věřím, že jsi v Kristu přišel uzdravit lidi zkroušeného srdce a osvobodit utlačované. Předkládám Ti svou minulost, svou 

přítomnost i vše, čím, jak doufám, se ještě stanu – mou budoucnost. Rozhodl jsem se důvěřovat, že máš pro můj život 

plán plný naděje. Drahý Pane Ježíši, děkuji. Amen. 



Chytání lištiček. Tak se zdálo, že po té spirále, po které stoupám pomalu nahoru ze dna propasti, jsem se už dostal 

trochu nahoru. Potřebuji odpočinout, vydechnout, nabrat nových sil. Ale brzdy nefungují, po nakloněné rovině bez 

opory začnete sklouzávat zas dolů. V hlavě se začínají ozývat myšlenky „Nejsem hoden Boha, to nemohu zvládnout, 

proč zrovna já musím takto trpět atd.“. Většinou jsou v první osobě, jsou to jakoby vaše myšlenky, ale do hlavy vám 

je nasazuje ďábel. Jsou to takové lištičky, které jsou na první pohled krásné, ale škodí: Pís 2,15 Lišky nám schytejte, 

lištičky malé, plenící vinice, vinice naše, když kvetou! A ty myšlenky se v hlavě tak rychle množí, jedna následuje 

druhou. Ďábel umí velice dobře zabalit pravdu do mnoha lží. Ano, jsem sám, ale nemohu se tomu poddat. Musíme se 

těmto myšlenkám vzepřít – rozumově i duchovně: 1Pe 5,8-9 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, 

obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří 

všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. I v těchto chvílích v tom nejste sami. Ďábel je osamocen, ne vy, a 

on prohraje. 

Když už jsme u těch zvířat, nabízí se ještě jeden obraz naděje – ovečky a Pastýř. Nechá těch 99 a jde hledat tu jednu 

ztracenou. Kolikrát jsme už ten obraz viděli a slyšeli v kázáních. Stále platí. On je Dobrý Pastýř, který mne vyhledal, 

když hrozilo, že zabloudím. Nemusím spoléhat sám na sebe, i když to rád dělám. Nemusím. Je věrný – a především 

nás miluje. My se musíme rozhodnout, zda ho budeme následovat. Pokud mu patřím a pokud je on Pánem situace, 

tak nejsem obětí. Mohu si nasadit přílbu naděje spasení a jít vyhrát další bitvu. To co ďábel zamýšlel ke zlému, se 

může obrátit ve vítězství.  

Boží láska může uzdravit každé naše zranění – může to trvat dlouho z našeho pohledu, ale opravdu může. Není zde 

žádná kouzelná hůlka, abyste s ní mávli a vše bylo OK. Některá uzdravená zranění mohou na nás zanechat jizvy, 

abychom si stále uvědomovali, jak a kým jsme byli uzdraveni. 

Dobrou radou je nedělat v tomto čase žádná důležitá rozhodnutí. Dát si alespoň rok času, nic neplánovat, nic 

nerozhodovat. Je ve vás plno emocí, plno myšlenek, plno tužeb po změně, ale „chce to čas“, to jsme už mnohokrát 

slyšeli a je to pravda. Nechte v tomto čase Bohu prostor a čas, aby mohl působit, On se do dveří nevlamuje, ale čeká. 

Znovu a znovu se vracejme k Božímu slovu. Při každé obrátce směrem vzhůru se s Božím slovem radujme. Při každém 

pádu dolů hledejme v Bibli oporu. Žalm 23 nám je v každé chvíli pomocníkem, je to žalm k životu. Život, který žiji, 

nepatří mně, ale patří Bohu. Stejně tak i život Jany patří Bohu, s tím nic nenadělám, naopak jsem za to neskonale 

vděčný. Jób 1,21 Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. 

Naše duše potřebují zachránit nejen před peklem, ale i před mnoha útoky temnoty, které nás v průběhu života 

postihují. Dostane se nám dobroty a milosrdenství, protože Pán je věrný. Všechno mění k lepšímu. On je naše naděje. 

 

Je moc brzy na to udělat závěr. Pokračování příště . 


