
Kde je tvá naděje? 

Je to výsada … ne povinnost …to, že můžeme věnovat pozornost Božímu Slovu, modlitba – to je 

taky výsada …  

Pane já ti děkuji a chválím tě za tvé slovo, je živé, pracuje, tvé Slovo když je vysláno a vykoná to, 

k čemu je posláno a já věřím, že dnes vysíláš své slovo a to bude pracovat v našich srdcích a my 

budeme proměněni. 

Prodlužované očekávání působí srdci bolest, ale naplněná 

touha je stromem života…      Př 13: 12 

Parafráze: Naděje, která není naplňována devastuje člověka … 

Ilustrace č.1. Když jsem byl v loni v nemocnici, tak v úterý přišel pan doktor a říká : „V pátek bychom 

vás mohli pustit domů.“  To zní dobře, řekl jsem si :- )  … přišel ve středu ráno na kontrolu a říká: 

„V pátek bychom vás mohli pustit domů“ … přišel ve středu odpoledne a říká: „No uvidíme, možná 

to bude až v pondělí nebo později, uvidíme…“ Přišel ve čtvrtek ráno a povídá: „No v pátek bychom 

vás mohli pustit domů…“ Přišel ve čtvrtek odpoledne „No, uvidíme, spíš ne“. Přišel pátek a mě 

domů nepustili. A já to vyznám a přiznám, začal jsem upadat do depresí … na můj vkus jsem tam 

byl už dlouho… 

Ta naděje, která byla odložena, to prodlužované očekávání … bylo to velmi    

deprimující… vyčerpávající pro duši… 

Ale když v pondělí ráno přišla paní doktorka a řekla mi, že za hodinu můžu jít domů, tak jsem tam 

málem skákal nahoru dolů :- ) 

Ilustrace č.2. Jako pastor sleduji to, jak se vyvíjí situace a předminulý týden jsem zjistil, že PES spadl 
na 4.stupeň a já se už těšil, že nás na shromáždění bude moci být 20 a nebudu muset posílat sms 

lidem s tím, že už se nevejdou do počtu…:- (                                                                           
A pak bylo ministrem oznámeno: „ANO, spadli jsme do 4.stupně, ALE rozvolňovat nebudeme.“  

To pro mě bylo jako studená sprcha … stejně jako v té nemocnici … budujete si očekávání, 

očekávání toho, že půjdete v pátek domů, že budeme moci otevřít dveře do církve pro více lidí,       

a pak takovéto prohlášení … 

Obě tyto situace měly dvě věci společné –  1. bylo to to prodlužované očekávání.  
                                                                              2. má naděje byla nasměrovaná špatným směrem… 
 
 V těchto dnech  - a můžeme je nazvat zlými dny - někteří lidé (a to i věřící ) začínají upadat, začínají 

být utlačováni tou situací, tím, co se ve světě děje ... Proč? Já to pojmenuji… pro nás věřící … 

Protože jsme upnuli svoji naději špatným směrem. Pojďme do žalmů Davida. 

Žalm 39:8   Nuže, v co budu doufat, Panovníku? Mé očekávání se upíná k Tobě. ( ČSP) 
                     Načež bych tedy nyní očekával, Pane? Očekávání mé jest na tebe. ( Kral.) 



To neplatí jen pro tyto zlé dny, potřebujeme svoji naději neustále upínat k Hospodinu, abychom 

vítězili v i v těch dalších zlých dnech, které teprve přicházení, protože nenechte se plést, svět 

nespěje k lepšímu, ale naopak! Bude více zlých dní … 

Odpovědí a součástí našich vítězství je naše vyznání společně s Davidem: 

Má naděje se upíná k Tobě, Pane. 

Jen naděje, která se upíná k Bohu je podle listu Židům tou pevnou kotvou, které se musíme pevně 

držet. Pokud se naše naděje bude upínat k tomu, že nám lékaři dají správný lék, nebo že přijde 

mráz 40°C, a spálí ten virus a nebo v létě přijde 40°C horko a ten ten virus spálí… Pokud se naše 

naděje bude upínat k tomu, že politici udělají správné rozhodnutí … a nemyslím to špatně, máme 

se za ně modlit … Ale naše naděje se musí upínat k Bohu…  

Jen o naději, která se upíná k Bohu, platí to, co je psáno v Židům 6:19., že je to KOTVA pro 

naši duši, KOTVA, o které písmo říká, že vchází až za oponu do nebeské svatyně... 

Víte ale, kdy je vám kotva dobrá?      Když se ji držíte.     Když jste k ní připevněni. 

Když mezi vámi a kotvou je provaz. 

Můžete z lodi naházet do moře kotev, kolik chcete, ale pokud nejsou upevněny provazem k lodi, 

nebude to mít žádný účinek…  

A to stejné platí pro nás, My se musíme držet této naděje, která se upíná k Bohu. Ne naděje, která 

se opírá o člověka, ne naděje, která se opírá o okolnosti, ne naděje, která se upírá o to, že to 

v tomto světě nakonec bude zase dobré… Nemůžeme se upínat k naději, že když si dnes nakoupím 

dostatek zlata, tak za deset let z toho budu mít dostatek peněz, protože přece zlato roste na ceně, 

že :- )  Ale co když mezi dneškem a těmi 10 lety, kdy si budete chtít vybrat ty užitky z toho zlata 

přijde Ježíš? Budete jako Lotova žena, že vás to zlato zadrží?  

Tím neříkám nic proti spoření, Bible říká, že zbožný člověk ukládá dědictví pro děti svých dětí… Ale 

je to vaše naděje? Je to vaše naděje nebo je vaše Naděje v Bohu… 

   Mé očekávání je v Tobě!     Žalm 39:8 

Proč je tak důležité očekávat na Něj, mít naději v Bohu?    

 Protože Bůh je DOBRÝ! :- ) 

Jeremiáš 29:11 „Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím“ je Hospodinův výrok …či výrok?  

Politiků? Ne. Hospodinův! No já vím že můžu znít, jako bych tepal do politiků, ale já vám chci 

ukázat, v koho skutečně složit svoji naději. 

Nechci tepat do politiků…Já teď mám dobrý zvyk modlit se za vládu… za parlament a za ty lidi, kteří 

jsou v autoritě, to je důležité, ale naše naděje je v Bohu. Amen?  :- ) 

Jeremiáš 29:11 „Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím“ je Hospodinův výrok. Úmysly                 

o pokoji, a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. (ČSP)  



Bible Kralická říká „abych učinil očekávání vašemu konec přežádostivý.“ 

Tady je to jasně psané – „Abych vám dal budoucnost a naději.“ 

Protože On nám chce dát budoucnost a naději… On zná své plány, které má pro nás. A znovu, aniž 

bych tepal do politiků, politici neznají své plány které mají pro nás… ty se vyvíjí, ty se mění, ty jsou 

jako podle toho jaká je situace tam, jaká je situace tady, podle toho, kdo vyhraje ve volbách se ty 

plány mění, ale Boží plány pro vás (nás) se nemění! Jaké to jsou?  

Abyste měli budoucnost, abyste měli naději, Amen! 

                 Má naděje je v Tobě!        Žalm 39:8 

Co tady máme dělat? 

Nasměrovat svoji naději správným směrem. 

Pokud ji budeme směrovat špatným směrem, tak to bude prodloužené očekávání, a to působí srdci 

bolest. V těchto dnech více než jindy je životně důležité nasměrovat svou naději správným 

směrem!  

Příklad ad absurdum: Co kdybyste svojí naději na směrovali směrem ke Sportce? Mají tam v osudí 

49 čísel a vy musíte trefit 6 z nich, abyste získali tu první cenu. Šest čísel ze 49 čísel, náhodně 

vybrané, vylosované. Matematici to počítali a pravděpodobnost něčeho takového je více než 

mizivá. Pokud svojí naději vložíte ve Sportku, tak Sazka vydělá… Pokud svojí naději vložíte v akcie, 

v nemovitosti, ve zlato atd., tak nikdy nevíte, ono to může vypadat nadějně, ono to může vypadat 

dobře… chvíli… Ale písmo říká, že vším, čím může být otřeseno, bude otřeseno.  

A navíc vkládáte své naděje do věcí pozemských, do věcí, které jsou z tohoto stvoření, ve věci, 

které nejsou věčné… Vložit svoji naději ve zlato, které Bůh používá jako dlažbu ve svém městě 

v nebi nám na této zemi může třeba něco přinést, ale to by náš život musel být pouze pozemský… 

Znovu neříkám nic proti zodpovědnosti a spoření, jenom se ptám, kam směřuje vaše naděje? 

Potřebujeme nasměrovat svoji naději správným směrem, 

                           Žalm 39:8    … má Naděje je v Tobě 

protože On zná své plány, které jsou pro nás. A když už nasměrujeme svojí naději k Bohu, tak 

Židům 6:13-20 říká, se jí potřebujeme držet jako KOTVY.  

1Korintským 13:13 - pak zůstává VÍRA, NADĚJE a LÁSKA. Největší z té Trojice je LÁSKA : -) 

Víra je úžasná věc, Ten, který přistupuje k Bohu musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kteří 

Ho pilně hledají…. Bůh je Bohem víry. My jen potřebujeme podstatné slovo víra změnit na 

sloveso. Potřebujeme věřit. Stejně tak je to s láskou. Je to Boží láska, která vás zachránila, je to 

Boží láska, která držela Ježíše na kříži a je to Boží láska, která ho přivedla na ten Kříž. A my zase 

jako věřící potřebujeme změnit podstatné slovo láska ve sloveso milovat…  A slovo naděje 

za sloveso očekávat. 



Jak je to s nadějí? Naděje je ten obrázek, který Bůh maluje v našem srdci, obrázek toho, že 

směřujeme do nebe, obrázek toho, že Bůh má pro nás víc. Bůh má plán, a i když procházíme 

údolím, tak Ho můžeme chválit, protože to údolí skončí, ale jeho milost a jeho láska zůstane. 
 

 Naděje je Kotva, která vchází za oponu. My se potřebujeme držet té kotvy.  
 

Tu KOTVU ale nemůžeš vidět svým fyzickým zrakem, je to záležitost srdce. Vírou rozumíme, že             

z ničeho byly stvořeny světy… My se musíme držet toho neviditelného, toho, co nám může připadat 

neuchopitelné, ale když se přidržíme té naděje, tak i kdyby se svět kolem nás obrátil vzhůru 

nohama, tak my máme něco pevného ve svém životě, co nás udrží v kurzu, co nám zachrání život 

a co nás protáhne i tím nejhorším. 

Žalm 23 … kdybych šel údolí stínu smrti, Ty jsi se mnou… Takže projdem … : -) 

Židům 10:23 neochvějně, pevně držme své VYZNÁNÍ NADĚJE, neboť ten, který dal Slib, je věrný. 

Vyznání víry – tehdy ve víře vyznáváme, co Bůh udělal v nás a pro nás, ve víře vyznáváme, kým 

jsme v Něm a co Bůh chce dělat skrze nás. To potřebujeme vyznávat.  
 

Vyznání naděje –…neboť ten, který dal slib, je věrný .. vyznání Naděje je o slibech Toho, který je 

věrný, a které zatím nevidíme, protože teď jsme v tom údolí, ale to údolí končí, a to vyznání je On 

je můj Zachránce… 

 Jaké je tvé vyznání naděje? Já doufám, že doktoři najdou brzy lék…, Já doufám, že ti nahoře ve 

vládě vědí, co dělají… doufám, že to snad nějak přežiju…  

Jaké je Vyznání tvé Naděje? Je to: Ten, který dal slib, je věrný?  
 

Vyznání Naděje je vyznáním slibu, který jsi dostal. 

Naděje se upíná k budoucnosti, víra je teď… 
 

 Dostali jste nějaký slib týkající se budoucna?  

Jeremiáš 29:11 Bůh má plány pro mou budoucnost, nebo Nasytím ho dlouhým životem anebo slib   

Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i celý tvůj dům. Vidíš svůj dům spasený? Je to pro mnohé stále 

ještě v budoucnosti… je to vyznání naděje… Víra je podstata věcí nadějných…  
 

Naděje je, že mi byl dán slib a já ho vyznávám a držím se ho. A zatím co vyznávám ten slib, tak Bůh 

maluje v mém srdci ten slavný obrázek té Naděje, kterou vyznávám… 

Pokud vyznáváš slabou lidskou naději jako „No doufám, že to dobře dopadne, …doufám, doufám…“  

mám pro tebe zajímavou zprávu – i kdyby to dobře nedopadlo, tak pokud jsi uvěřil v Ježíše Krista 

jako Pána tak je to tak jak tak dobré, jsi zachráněn :- )  
 

Nemůžeme čekat s vyznáním své Naděje až se situace změní, teď se vrať ke svému vyznání… 

Římanům  8:37-38 V tom všem slavně vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval…“ 

Zjevení 12:11 Oni nad ním zvítězili krví Beránka a slovem svého svědectví… 
 

TY JSI ZODPOVĚDNÝ ZA SVÉ VÍTĚZSTVÍ. PROTOŽE TEN, KTERÝ DAL SLIB, JE VĚRNÝ… 

Koukni do zrcadla Slova a řekni si  Teď je řada na mě, abych držel pevně své vyznání … 

 

 (stručný záznam kázání pastora Michala Ondrucha v NN Jeseník 24.1.2021 , nahrávka dostupná na fb Nová naděje Jeseník …) 


