
Neděle 21. března 2021 

 

Modlitební úvod 

 

Drahé sestry, bratři a přátelé z Pusté Rybné a okolí, zdravím vás z Vysokého Mýta 

v tomto předvelikonočním čase.  

V tomto modlitebním úvodu budu přemýšlet o naději. Právě dnes je naděje velmi 

silná potřeba pro každého z nás. V Bibli se naděje řadí mezi tři nejvýznamnější ctnosti. 

Je to láska, víra a naděje.  

Čteme, že naděje je v Pánu Ježíši Kristu a v jeho oběti na kříži, kterou si teď 

připomínáme. Ale já se chci zeptat, kam až sahá naše naděje, kde jsou cíle této naděje? 

Jsou tyto cíle v rovině lidské, tedy že sahají jen na hranici našeho života nebo jdou 

dále? V dnešní době se třeba řeší vakcíny a mnoho lidí v ně vkládá naději. Vakcíny 

možná vyřeší současný problém, ale možná ne. Nejsem proti vakcínám a sám se nechám 

očkovat, ale má tato naděje dostatečnou sílu? A právě možná i proto Bůh nechal zapsat 

do Bible toto:  

1. Korintským 15:19 „Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší 

ze všech lidí!“ 

Každá naděje potřebuje nějaký cíl, z tohoto cíle dostáváme sílu k odhodlání a také 

dostáváme povzbuzení k tomu, abychom se udrželi na té dobré cestě.  

Když tato naděje není dostatečně silná, tak se nemusíme udržet na té správné 

cestě a naopak. Chci nás všechny povzbudit, abychom měli „naději zakotvenou 

v nebesích“, jak je to napsáno v listu Koloským 1:5.  

Je to naděje, která dosahuje až na hranici našeho života a také ho mnohonásobně 

přesahuje až do nebeského království. A v tom je ta obrovská síla, že vidíme cíl, 

který není pouze pozemský, ale je nebeský. A to v nás vzbuzuje odhodlání a také 

dostáváme sílu a moudrost udržet se na té cestě. Když máme nebeskou naději, není to 

jen o nás a naší síle, ale dostáváme sílu od Boha, sílu z Ducha svatého. Je to Boží moc, 

která nám pomůže překonat i okamžiky, kdy okolnosti našeho života nejsou příznivé... 

 

 

  


