
2. pátek  Lk 23,43 

 
Slova určená umírajícímu zločinci nás opakovaně překvapují. Ježíš nemluví o velikosti 

spáchaného provinění, o trestu za ně. Mluví o dobré budoucnosti, která je připravená pro 

každého, kdo v něj uvěřil. V jeho přítomnosti mizí veškeré zlo, nastupuje naděje trvalého dobra. 
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Víra nám podává již nyní něco z očekávané skutečnosti. Tímto způsobem už přítomná 
skutečnost vytváří základ, jímž můžeme „dokázat“ to, co zatím ještě nevidíme. Víra tak vtahuje 
budoucnost do přítomnosti, budoucnost se dotýká přítomnosti a proměňuje ji. (7) 
Dokážu v sobě probudit lotrovu víru? 

 

S vědomím toho, co bylo, teď upírám pohled výhradně na Krista v mojí blízkosti. 

Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při 
životě. Tyto naděje ale nestačí, pokud schází velká naděje – která musí přesahovat všechno 
ostatní. A takovou nadějí může být jen Bůh, který zahrnuje celek a který nám může 
předložit a darovat to, čeho my sami nejsme schopni dosáhnout. (31) 
 
Naše potřeba zůstat jen pozorovatelem Golgoty, tím, kdo z nadhledu komentuje souboj 

dobra a zla, nás vylučuje ze seznamu obdarovávaných. 

Jeho království je tam, kde je milován a kde nás zastihne jeho láska. Jen jeho láska nám 

umožňuje, abychom ve vší střízlivosti, den po dni vytrvali ve světě, který je nedokonalý, 

a neztráceli elán naděje. Jeho láska je nám také zárukou toho, že existuje to, co jen mlhavě 

tušíme, a přece v hloubi srdce očekáváme: život, který je „skutečně“ životem. (31) 
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Ježíš mluví o ráji v okamžiku své smrti. Jeho „dnes“ nepatří do kategorií pozemského času. 

V okamžiku soudu zakoušíme a přijímáme převahu jeho lásky nad veškerým zlem ve světě i 
v nás. Bolest lásky se stává naším vykoupením a radostí. Je jasné, že „trvání“ této pálivé 
proměny není možné stanovit na základě běžného měření času, okamžik tohoto 
proměňujícího setkání totiž zcela uniká pozemskému měření času, protože se zde jedná o 
čas srdce, čas „přechodu“ do společenství s Bohem v Kristově těle. (47) 
 
Ježíš prolamuje pozice vytvořené lidskou zkušeností, našimi smysly. Vše je překonáno novou 

prioritou: „Bůh tady a teď, Bůh všechno ve všem.“ 

Kdo dospěje k poznání Boha – pravého Boha –, ten přijímá naději. (3) 

Je důležité vědět následující: Smím vždy znovu doufat, i když od svého života nebo 
od svého dějinného okamžiku zjevně už nic očekávat nemohu. Jen velká, na naději 
založená jistota, že i přes všechna troskotání jsou jak můj osobní život, tak též dějiny jako 
celek bezpečně ukryté v nezničitelné lásce a jsou její mocí chráněny , a tedy mají smysl a 
význam, jen tato naděje může dodat odvahu k činům a vytrvání. (35) 
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My si nebe svými skutky nemůžeme „zasloužit“. Nebe je vždy více, než co si zasluhujeme, 

podobně jako to, že jsme milováni, není nikdy „zasloužená“ věc, ale dar. I  když velmi dobře 

víme o této nebeské „přidané hodnotě“, rozhodně stále platí, že naše jednání před Bohem 

není bezvýznamné, a proto není bezvýznamné ani pro chod dějin. Můžeme totiž sebe i svět 

otevřít a připravit pro příchod Boží: pro pravdu, lásku a dobro. (35) 

 

Také pro mne byl vysloven tento příslib. Přijmu jej jako nezaslouženou milost? 

 

Věda člověka nespasí. Člověk je vykoupen láskou. To platí už i v čistě světské oblasti. Když 
někdo ve svém životě zakusí velkou lásku, jako by v tom okamžiku zažil „vykoupení“, jež 
dává smysl celému jeho životu. 
Jestliže absolutní láska jako absolutně jistá existuje, potom – a jedině potom – je člověk 
„vykoupen“, ať se mu přihodí cokoliv. Toto máme na mysli, když říkáme: Ježíš Kristus nás 
„vykoupil“. (26) 
 
Stal bych se směšným ve vlastních očích, kdybych tvou nabídku, Pane, odmítl. 
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Život v pravém slova smyslu nemohu mít sám v sobě či sám od sebe – život je vztah. 
A život ve své úplnosti je vztahem k tomu, kdo je pramenem života. Pokud jsme ve vztahu 
k tomu, který neumírá, který je sám život a sama láska, jsme v životě. Pak „žijeme“. (27) 
 
Je-li pro mne nadějí Kristus, mohu přinášet i já naději každému, s kým se potkávám. 
Co dělám pro to, aby jim naděje zazářila a oni došli spásy? 
Nikdy není zbytečné ani není příliš pozdě na to, abychom se dotkli srdce druhého. (48) 
 
Pane, chraň mě před slepotou mé pýchy, pomoz mi, abych před tebou nezavřel dveře svého 

srdce. Jako paprsek světla proniká naděje tvého pozvání i do nejtemnějších hlubin našich 

dosud nevyznaných hříchů. Staví pevný most nad propastí smrti, i té mé vlastní. Pane, dej mi 

víru, v níž se o tvá slova mohu kdykoliv pevně opřít, zvláště tehdy, když mě ohrožuje pokušení 

skleslosti a malomyslnosti. 

 

Impulzy k duchovnímu životu 

Pokorné každodenní přijímání Božího slova, četba Písma nebo zpěv (žalmy, duchovní písně). 

Rozjímat okamžik vlastní smrti, postupně odevzdávat do rukou Božích, co dosud pevně 

svírám (postavení, prestiž, majetek, vzhled, fyzický stav atd.). 
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