
Jsme spaseni v naději                                                                                 Ř 8, 24a 
 
Milý příteli, sestro a bratře, říká se, že naděje umírá naposled. Známe to všichni. Naděje je 
spoléhání na někoho. Že něco udělá, že něco zvládne, že s něčím pomůže – pro mne, co 
mi pomůže ke změně mého života. Jsem narozený mezi dvěma světovými válkami, ale 
jako dítě jsem to nevnímal. Neděje se nenaplnily. A přišla beznaděj a mnohá utrpení. Že 
někdo nekonal? Ale pak přišlo nadšení, nová naděje. Toho jsem se již zúčastnil, brigády 
na likvidaci pozůstatků války. Bourali jsme trosky. Aby naše zem opět zkvétala. Naše 
naděje byla opět zmařena. Teď už naději zničili vlastní lidé. O to to bylo horší. Za čas se 
objevila nová naděje. S lidskou tváří. Zničili ji naši přátelé. A pak se někteří pamětníci 
spolu se svými dětmi dožili další naděje. Nebudeme jako oni. A celou tu dobu na 
presidentské zástavě se skvělo: Pravda vítězí. Vítěz má vždycky pravdu. A když se boří 
les, padají třísky. Na nevinné. Mnohdy na ně zapomínáme. Ale vždy při zdroji naší naděje 
stáli skauti. Jsem rád, že k nim patřím. Dobrý skutek – o to tady běží.  
Ale milý příteli, sestro a bratře, v záhlaví hovořím o spasení v naději. To není naděje 
v člověka, to je naděje, víra a láska Bohu, našemu Pánu a stvořiteli, i jeho Synu, Kristu 
Ježíši, našemu příteli i božímu Duchu, našemu pomocníku. Nyní se připravujeme na 
narození Ježíšovo ve všelikém lidském soužení. Ale jak! Porážíme zdravé, vzrostlé stromy 
na ozdobu náměstí, na stánky s lákadly na naše peněženky a já se zamýšlím, jak bychom 
Ježíše přijali dnes? Nebylo pro ně místa – neskončili by jako bezdomovci? Dovol mi 
parodii na text z Lukáše 2. kap.“ A v brněnské Bratislavské ulici lelkovali cikáni pod širým 
nebem. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se 
jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude 
pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Brně. Toto vám bude 
znamením: naleznete děťátko v krabici od banánů v koutě podchodu hlavního nádraží, 
zahřívané dvěma toulavými psy a kočkou“. 
A proto jsem rád, že mám chodítko, že mne trápí různé neduhy a raduji se ze života jako 
bez-mocný s úsměvem pro druhé. Neboť mnozí (já jim říkám andělé) přijdou a rádi 
pomohou. Protože naděje mezi lidmi stále zůstává (i když mezi námi stále zůstávají lidé, 
kteří milují více slávu, majetek a moc). A mají otevřená srdce i dlaně. K pomoci. 
K dobrému činu. Ježíšův příchod nebyl marný. Naučil nás lásce k druhým a mnohdy i 
k Bohu, neboť On tak miloval svět, že Syna svého poslal na svět  … 
Milý příteli, sestro a bratře, omluv některé mé chmurné myšlenky, chtěl bych připomenout, 
že se můžeme radovat, neboť dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě 
Davidově … sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh má v nich zalíbení. 
Navzdory našim pochybením, navzdory naší nelásce, netečnosti, bezohlednosti, násilí.  
A tak nám zůstává víra, naděje a láska v Hospodina, Hospodinu. 
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