
ŽIVÁ NADĚJE 

1Pe 1,3-12 
 

1. Kristus vstal z mrtvých 
Vzkříšením Pána Ježíše Krista do tohoto světa vstoupila zcela nová skutečnost. Je to nová moc a síla. Nepochází 

z možností, které jsou přítomny v tomto světě. Přichází cele z Boží strany. Možná proto je Kristovo zmrtvýchvstání 

pro lidi takovým kamenem úrazu a pohoršením. Vypovídá totiž o něčem, co neznáme, s čím nemáme žádnou 

zkušenost. Podle našich zkušeností se všichni lidé jednou narodí, žijí a všichni také nakonec zemřou. To je naše 

lidská perspektiva. Dál nejsme schopni jít. Lidské možnosti jsou zde jasně vymezeny a ohraničeny. Proto zvěst o 

zmrtvýchvstání zní tak bláznivě a neskutečně. A tak i dnes lze celkem snadno prožít to, co kdysi Pavel mezi filosofy 

v Athénách. Dokud mluvil obecně o Bohu, naslouchali mu. Jakmile však zmínil, že Ježíše Bůh vzkřísil z mrtvých, 

„začali se mu jedni smát a druzí řekli: ´Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy´“ (Sk 17,32). Myslím, že dnes to 

není o mnoho jiné. V době, kdy se za jedinou realitu bere pouze to, co lze vědecky ověřit a popsat, je víra ve 

zmrtvýchvstání považována za iracionální. A vy opravdu věříte, že Ježíš se narodil z panny? Vy opravdu věříte, že 

Ježíš konal zázraky? Vy opravdu věříte, že vstal z mrtvých? Rádi si vás poslechneme, ale někdy jindy. Dodejme, že 

to opravdu není snadné uvěřit ve zmrtvýchvstání. Nebylo to nakonec vůbec jednoduché ani pro Ježíšovy vlastní 

učedníky. Když Ježíš třetího dne vstal, nemohli tomu zprvu uvěřit. Všechno se v nich proti tomu bouřilo a bránilo. 

To přece není možné. Asi nejvýrazněji to vyjádřil Tomáš: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud 

nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím“ (J 20,25). Je to typická lidská reakce. Dokud 

neuvidím … dokud si nesáhnu. Jakoby zrak a hmat byly jedinými smysly, jimiž věrohodně poznáváme realitu. Ježíš 

ovšem Tomáše odkazuje na ještě jeden smysl, kterým můžeme realitu poznávat: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, 

kteří neviděli, a uvěřili“ (J 20,29). Víra je tím pomyslným „šestým smyslem“, kterým poznáváme realitu v širší 

perspektivě. Vírou vnímáme dimenzi, kterou nelze vtěsnat do kategorií viditelného světa. A sem patří i Kristovo 

zmrtvýchvstání. Je to skutečnost, která se zcela vymyká kategoriím tohoto světa. Přišla z Božího světa. Vzkříšení 

Krista je cele děj Boží. Nikdo z lidí u toho nebyl, když Kristus vstal, ani jeho nejbližší učedníci. Jen Bůh sám.  
A přece tu nejde jen o něco nadsvětného. Moc zmrtvýchvstání se přece neodehrála mimo tento svět, ale právě 

v tomto světě. Učedníci se mohli se Vzkříšeným čtyřicet dní setkávat, hovořit s ním, stolovat s ním, dotýkat se ho. 

Moc nového života, tato nová kategorie, dosud ve světě nepřítomná, se vlomila do tohoto světa a rozrušila jeho 

dosavadní definitivy. V Kristu smrt přestala mít poslední slovo. O velikonoční neděli daroval Bůh světu a lidem 

novou dimenzi, novou realitu, novou perspektivu. Starý svět s jeho zákonitostmi ztratil svou samozřejmost. Vstoupila 

do něj, do dějin, nová síla, která dává vidět vše v novém světle. Staré pominulo a hle, je tu nové. Jestli Kristus opravdu 

vstal z mrtvých, slovo „realita“ dostává nový rozměr.  
 

2. Nové narození 
Úžasné na poselství velikonoční neděle je to, že podle Bible na Kristově vzkříšení mají podíl i ti, kdo v něj uvěřili. 

Kristus nevstal z mrtvých jen proto, že ho smrt nemohla udržet ve své moci, že na něj již nemá více nárok. Vstal také 

proto, abychom i my mohli mít na jeho vítězství podíl. To, že Kristus vstal není jen něčím mezi ním a Bohem, jeho 

Otcem. To vše se stalo také pro nás. A o tom, jakým způsobem máme na Kristově zmrtvýchvstání podíl i my, pak 

Nový zákon hovoří dvojím způsobem. Jako o něčem, co se už stalo a děje, a jako o něčem, co teprve přijde. To, co 

teprve přijde popisuje Apoštolské vyznání víry těmito slovy: „Věřím v těla z mrtvých vzkříšení a život věčný“. Toto 

dovršení, ve kterém i nás Bůh probudí ze smrti do nepomíjejícího života, teprve ve víře vyhlížíme. Ale moc Kristova 

zmrtvýchvstání je s námi také přítomna již nyní a zde.  
Něco o tom, co nového nám Kristovo zmrtvýchvstání přináší již dnes, napsal i ap. Petr ve svém 1. listě, ze 

kterého jsme četli. Bůh nám „dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději“ (v. 3). Nejprve zde slyšíme, 

že nám Bůh dal „nově se narodit“. Každý jsme se kdysi narodili do starého stavu věcí. Do světa porušeného hříchem 

a smrtelností. To je od Adamova pádu náš „přirozený prostor“, ve kterém se pohybujeme a žijeme. Ten je nám vlastní. 

Také my jsme se narodili jako hříšníci, jako porušené lidské bytosti do světa, který je také porušený. V našem 

dnešním textu však slyšíme, že vzkříšením Pána Ježíše se něco podstatného změnilo. Díky Kristovu vzkříšení nám 

Bůh dal „narodit se znovu“. Tato idea nového narození se objevuje v NZ na vícero místech. Asi nejznámější je to 

slovo, které řekl Ježíš Nikodémovi: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu (dosl. shůry), nemůže 

spatřit království Boží“ (J 3,3). Apoštol Petr v našem listě zase jinde připomíná: „Vždyť jste se znovu narodili, nikoli 

z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží“ (1,23). A i v tom našem dnešním 

slově slyšíme, že vzkříšením Krista nám Bůh dal nově se narodit. Nové narození. Nový život. Různým způsobem 

Nový zákon popisuje tu novou moc, která k nám přichází v Kristově zmrtvýchvstání. Proměňuje staré v nové. Otevírá 

nové možnosti. Staré ještě trvá, ale nové už začalo své dílo. Bude dovršeno na konci věků, ale už započalo své 

působení v těch, kdo v Krista uvěřili.  
 



3. Živá naděje 
A jak se to nové, jak se moc Kristova vzkříšení a nového života může projevit v životě našem? V našem slovu z 1Pe 

čteme dále: „Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal 

vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.“ Díky Kristově vzkříšení jsme se mohli nově narodit k živé 

naději. Slovo „naděje“ jistě vnímáme naveskrz kladně. Vnímáme ji jako možnost něčeho pozitivního. Jako něco 

dobrého, co se může stát. Díky tomu je naděje motorem života a snažení. Máme-li možnost doufat v něco dobrého, 

máme také mnohem více síly jít dál. Máme-li naději, je to, jako bychom stáli u otevřených dveří dobrých možností. 

Cítíme, že jsou zde otevřené dveře něčeho dobrého a doufáme, že do nich budeme moci vstoupit. S nadějemi máme 

ovšem různé zkušenosti. Mnohé se ukáží být plané. Když se nesplní, cítíme se jakoby někdo ty otevřené dveře, do 

nichž jsme doufali vstoupit, před námi zabouchl. A čím větší a silnější naděje jsme měli, tím hůře se pak vyrovnáváme 

s tím, když se nenaplní. Ti životem ostřílenější pak radí mladším, kteří jsou ještě plni nadšení, elánu a nadějí, a kterým 

se nic nezdá jako problém: ´No, neupínej se k tomu tak silně. Vždyť, všechno nemusí skončit tak, jak si přeješ´. Ale 

ať už jsou naše zkušenosti jakékoliv, jisté je, že bez naděje se žít nedá. Dante vyjádřil ve své Božské komedii podstatu 

pekla nápisem nad jeho branou: „Zanechte vší naděje, kdo vstupujete“.  
 V našem biblickém textu ovšem slyšíme radostné evangelium: „Bůh … nám ze svého velikého milosrdenství 

dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději“. O této Boží naději v Kristově zmrtvýchvstání čteme, že 

je živá. Tato naděje je živá, protože Kristus je živý. O Kristu čteme: „Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z 

mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje“ (Ř 6,9). Protože Ježíš žije a již neumírá, žije a neumírá ani naděje, 

kterou dává. A tak může Bible mluvit o naději živé, o naději, která neklame (Ř 5,5), o naději, která je zakotvená 

v nebesích (Ko 1,5), o dobré naději (2 Te 2,16), dokonce o neotřesitelné naději (Žd 10,23). Naděje lidské bývají 

nevyzpytatelné. Kolikrát jsme to už zažili, když jsme se k něčemu upínali, v něco doufali a bylo to už nadějné, a 

přece nakonec byla skutečnost jiná. Naděje v Kristu je ale nadějí živou, životnou. Neklame. Je v ní zkrátka život, za 

který ručí Kristovo vzkříšení. Kristus vstal, a to provždy platí. A proto právě tak platí i naděje, kterou nám dává.  
 Nové narození k živé a pevné naději. To je poselství Velikonoc. To je dar, který k nám přichází s Kristovým 

zmrtvýchvstáním. Nové narození – je před námi otevřena nová možnost, nová perspektiva, pravá a živá naděje 

v Kristu. A ta naděje spočívá v tom, že: dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je pro nás připraveno v 

nebesích a Boží moc nás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase“ (v. 4-5). Věci, ke kterým 

se s nadějí víry vztahujeme, mají nehynoucí, neposkvrněnou a nevadnoucí povahu. Ve světě a v životě, kde všechno 

hyne, vadne a je poskvrněno a porušeno hříchem, se díky Kristu zrodilo něco, co nehyne, nevadne a je neporušené, 

čisté a věčné. V tomto čase také my, jak píše Petr, stále ještě procházíme všelijakým napětím, zkouškami, tříbením 

a přečišťováním. Cesta k nebi je někdy bolestná. Ale není to všechno, není to ta poslední zkušenost. V Kristově 

vzkříšení nás již zasáhlo něco nového. Jistě – v plnosti to teprve přijde v „posledním čase“ (v. 5), ale už nyní smíme 

okusit, že nás Kristus naplňuje radostí, nadějí, pokojem, silou, že nám dává prožít odpuštění a smíření hříchů, že nás 

obnovuje, pozvedá a vytrhuje z beznaděje. Toto nové je již přítomno, i když to staré se ještě nehodlá vzdát. Ale 

v tomto zápase jsme povzbuzeni Kristovým vzkříšením, vědomím, že to nové, co v něm přišlo, je silnější než to staré, 

co je v nás a kolem nás. Jsme posilováni živou nadějí, že ten, který nedělního rána vstal z mrtvých, je větší a silnější 

než naše porušenost, sklony a hříchy, bolest a utrpení, ba i smrt. A že díky němu se po době své smrtelnosti i my 

probudíme do nového světa bez jakékoliv porušenosti. Chceme proto dnes děkovat za Kristovo zmrtvýchvstání, za 

nové narození k živé naději.  
 

Velikonoční neděle 16.4.2017, Sbor CB Praha 3, M. Žemlička 

 


