
Introitus: „Hlahol Bohu, celá země! Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte 
chvalozpěvem. Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v 
tvou přízeň i tví nepřátelé. Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu.“ 
Žalm 66


Dětem: Co Vás děti potěšilo a rozradovalo minulý týden? Děti odpovídají: „Prázdniny, 
sníh…“ (Nafukuj oranžový balónek - a hodně jej nafoukni a drž v ruce.) A ještě jedna otázka: „A na 
co se netěšíte hned v pondělí, co vám tu radost zkazí?“ a děti odpovídají: „Škola!“ (A v tu chvíli 
balónek praskni ostrým hrotem špejle. Rána by měla být co největší! Nafoukni další, ale jen tolik, 
aby byl menší než zahrocená špejle. A postupně s řečí jej propíchni odspodu nahoru ostrou špejlí 
jako špekáček - balónek vydrží.) Všechny těžkosti, milé děti, které přijdou, se dají přestát. Ano, 
život je těžký, ale vždy se dá najít způsob, jak jej zvládnout, naučit se, vyhrát. Krása nemusí 
prasknout; jen musíme najít to správné místo, kde ji napíchnout. Ať vám všem Pán Bůh žehná…


Radost 
Hledáme cestu, jak se dostat k radosti. Jsme hledači radosti. Co všechno jsme schopni udělat 
pro svůj dobrý pocit, pro potěšení druhých, pro dětský úsměv či úsměv partnera! Za pár dní je 
Valentýn!

Lidský život je až příliš často plný hořkosti a smutku. Profese recepčního, stewarda a křesťana si 
žádá úsměv typu B - ať se děje, co se děje. Jenže, my si moc dlouho nevystačíme s úsměvem, 
který je jako uniforma věřícího. A já vám dnes chci ukázat jinou cestu k radosti. Nejdřív ale 
představím pečlivější analýzu:


Ano, zvlášť život věřících lidí bývá plný hořkosti a obviňování. Je to dětské chování z puberty, ale 
postihuje nás občas i ve stáří, když nám docházejí síly. Proč je takové obviňování či hořkost tak 
časté u náboženských lidí? Z prostého důvodu: Věřící totiž mají dojem, že když uvěřili, našli 
viníka a je možné jej donutit, aby udělal změnu. 


a) Ať je tím viníkem Pán Bůh, o němž mluvíme hořce: Jak to, že Bůh nic nedělá, když už se mu 
to stvoření nepovedlo, ještě nepřišel zpátky na zem, ještě neodsoudil, ještě nezachránil, ještě 
neuzdravil ty, které by bylo třeba uzdravit. Když toto vše na nás dopadá, hořkost se nedá 
ustát…


b) Ať za viníka označíme sebe sama, protože - jak se říká - je to jen moje vina. A v tvrdém 
sebeodsuzování a tepání - čím tvrději, tím lépe - vidíme cestu dopředu. Zvláštní je, jak 
křesťané a věřící lidé sebe soudí a přitvrzují! A zcela se ztrácí skutečnost, že pokání je 
radostnou skutečností. Hořký věřící člověk sedí v kostela jak v autobusu a každý se stará sám 
o sebe. Myslí na své selhání.


c) „Někdo mi praskl balónek!“ Příčinu naší neradostnosti vidíme v tom druhém: Viník je on! Ten 
druý může za to, že nemám radost! Ať je to dítě, které se nemělo narodit; otec či rodiče, kteří 
se mi nikdy nevěnovali. A před Valentýnem: Žádná romantika? Vinen je partner a nebo 
partnerka…


d) V církvi frčí označování nevěřících a vnějších protivníků za viníka naší schlíplosti. Každý je 
proti mně - komunisti, novináři, vláda, parlament. I obyčejní nevěřící, kteří se nechtějí obrátit. 
Už jsem jim řekl tolikrát svědectví a nikdo z nich se nechce obrátit…


e) A jak omamné je najít příčinu svého neštěstí v církvi. Všichni kolem mne jsou na vině! Jsou 
mimo, špatně učí, špatně svou víru používají. Lékem je pak jít do střetů, označovat špatnou 
věrouku a útočit. Kdyby tak přineslo radost alespoň to, že se člověk prohlásí za toho 
správného proroka, ale ani to prohlášení, že já jsem ten správný prorok úlevu a radost 
nepřináší…


f) Nevíme kdo to udělal, co to udělalo, kdo za to může, ale prostě nemáme radost.


Rys zdravé víry a dobré církve: Křesťané nehledají viníky, nehledají se viníci! Křesťan ví, že 
kdybychom měli vědět proč je život těžký, tak nám to Pán Bůh řekne! Ale církev se modlí za milost 
a sílu dokonce pro protivníky, stejně tak i pro každý náš další okamžik. Křesťané s Kristem hledají 
radost, dozrávají k radosti. 


Radost je jak krásná, tak ošidná. Provedu vás několika českými předložkami spojenými s radostí a 
nekladu si dnes velké cíle hlubokého zkoumání textu. Spíše se pokusím hledat cestu dopředu a 
ochotně slibuji, že se detailněji do textů Bible ponořím na vaše přání osobně. 
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Radost z 
Tak nejprve nad knihou Staré smlouvy, z Knihy Kazatel 2. kapitoly, 1-3. V ní pokusník říká a 
pisatelka zaznamenává:


„Řekl jsem si v srdci: Nuže, teď to zkusím s radovánkami a popřeji si dobrého. A hle, také to 
je pomíjivost! O smíchu jsem řekl: Je to ztřeštěnost, o radosti pak: Co to provádíš? Usmyslil 
jsem si, že své tělo osvěžím vínem, ačkoli mé srdce tíhne k moudrosti, a že se chopím té 
pomatenosti, dokud nezjistím, co dobrého pod nebem mají lidští synové z toho, co konají ve 
vyměřených dnech svého života.“


„Vychutnat si život bez hranic!“, to zní téměř epikurejsky. Epikúros ze Sámu (3.-4.stol před 
Kristem) učil něčemu podobnému. I to svědčí o původu knihy Kazatel(ky), která tak spadá do 
určitého období 3. století před Kristem. Nejdříve bude  štěstí náš testující král zkoumat tak, tak, 
jak může úplně každý člověk. Každý z nás si může užívat dobra ve všech podobách. Svým 
způsobem i chudák. Pořád je toho dobra dost, člověk je vybaven schopností nacházet si jej. Vidět 
šťastného bezdomovce s krabicí vína, na kterou obratně vyžebral, to je smutný důkaz.  
 
A tu je první výkřik kazatelky. I to dobro je vánek, marnost, pomíjivost. Zároveň, že je to skvělé, je 
to i absurdní. (2:1). Druhý a třetí skeptický výkřik patří smíchu a radosti. To krásné koření života je 
tu po právu zpochybněno. Projásat se lze do pekel. To ale náš pokusník ještě neví (2:2). 


Pokusník se taky k poznání dobra a radost prochlastává. Prosytí své tělo vínem, skoro jako při 
křtu se promočí člověk Boží milostí, tady se nechává prosáknout náš pokusník vínem. Ví, že je to 
nemoudré a že si tím zničí nejenom játra, ale přesto to udělá (2:3). 


Dobro, radost a smích i to sami víno je pomíjivé. Je to vánek, ale není to zlé, jak by si někdy 
úzkoprsý karatel mohl dovolit tvrdit. Nesmát se, neradovat, nevěřit v dobro a netknout se 
alkoholického nápoje, to není poselstvím knihy Kazatel. A také to není rázem bezbožnost, užívat 
radost, smích či víno. Ano, alkoholové opojení není moudré, je znakem pomatenosti. Ničí nejenom 
játra, ale i mozek. Z lidí se stávají denaturovaní sobci naložení do jedovatého lihu. I apoštolé nás 
před vínem (alkoholem všeho druhu) varují. A dodávají vtipně: Opojení duchem je o mnoho 
bezpečnější, než to víno (Dopis Pavlův Efezanům 5:18)


Radost z věcí, stavů, pocitů je potřebná, dobrá a skvělá. Hledáme ji všichni, ale nemůžeme z ní 
žít, protože by nás hnala do pasti požitkářů. 


Radost nad 
Tentokrát nad evangeliem Matoušovým 13:44, kde je psáno:


„Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad 
tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.“


Podobně to vyznívá ve slovech Pána Ježíše: „Tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, 
který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ (Lukášovo 
evangelium 15:7) nebo později, hned o tři verše dále: „…právě tak je radost před 
anděly…“ (15:10) A to je radost naděje, protože ten poklad nálezce ještě nemá vykopaný. Je to 
radost společná, protože když je něco v nebi, tak to není přímo vidět; je to hřejivá, ale zatím nám 
všem ztajená radost. Je to radost z jiného světa.


Ale tahle radost není tak pošetilá, jako ta z knihy Kazatel, schází jí přídech absurdity. Je to radost 
motivační, zvedá nás, dává nám naději a vede nás k přemýšlení, jak asi - před anděly, nad námi či 
v nebesích.


Je to radost, kterou můžeme mít nad prvními krůčky druhých, nad tím, že se jim něco povedlo. Je 
to radost, kterou nevlastníme, nezničíme ji svými karnevaly a nezřízeným vlastnictvím. Jak to 
myslím tím zničením radosti bujarou oslavou? Řeknu to příkladem: Mezi svátečními svitky knih 
naší Bible je kniha Ester. Je to kniha, která dává smysl nejbližšímu židovskému svátku plnému 
karnevalů a opilství (začne se slavit večer 20. března 2019 a poběží to do večera 21. 3. 2019 (14. 
den měsíce adaru či ve městech 15. adaru). A v té knize Ester se symbolicky dvanáckrát mluví o 
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lidské radosti. Ta se však zkazí a promění v masakr pomsty nad nepřáteli a jejich rodinami. Ale 
nemusím chodit daleko, stačí kocovina po alkoholické noci.


Radost nad druhými není takhle zranitelná. Je mimo nás, čerpáme z ní při každé zprávě, že se 
někomu povedla alespoň jedna dobrá věc. Je dobře se té radosti učit, nemařit ji pelyňkem, 
nebořit vztekle bábovičky všech ostatních na pískovišti, nepráskat druhým balónky. To 
neznamená nekriticky chválit všechno a mazat med kolem pusy politikům, bohatým či chudým. 
Ne za všechno se dá pochválit, ale za něco ano. Podobně je to v církvi. Za pár neděl budeme volit 
staršovstvo sboru. Apoštol radí: „Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni 
bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Ať to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám 
nebylo na prospěch.“ (Dopis Židům 13:17) 


Z radosti 
A naposled vás zavedu ke zdroji radosti. Tentokrát evangelia Janova 15:4 a 9b-11, kde je psáno:


„Zůstaňte ve mně, a já ve vás… Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v 
mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám 
pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.“


To je radost, která má zdroj někde úplně jinde. Není v nebi, protože to je taky jen stvořením; jejím 
zdrojem nejsou stvořené osobnosti  - byť andělské - ale pramen téhle radosti je sdílený s Kristem. 1

Proto křtíme, proto namáčíme člověka do Krista či lidskou existenci znamenáme jménem 
Kristovým. Tady je zdroj radosti a z radosti pak může člověk žít. To je spolu-vědomí, jak se jinak 
říká svědomí radosti. On má radost, my máme radost.

Ve slabikáři bývalo: „Máma má maso…“ Dnes to vůbec není taková radost, ale v době, kdy jsme 
měli maso jednou týdně, a to ještě možná, to byl zdroj radosti. My máme Boha! A Bůh má nás!


Mám v knihovně knihu Probíhejte Jeruzalém a sviťte (edice České obzory, ČKA 1997), která je 
složena z kázání Jiřího Reinsberga, kněze u Panny Marie před Týnem, kterého jsem směl poznat 
někdy v roce 1998. Jel jsem pro pány Ivana Klímu, Jiřího Grygara a taky Jiřího Reinsberga a další. 
Půjčil jsem si auto pro osm lidí, jenže jsem nevěděl, že v tom autě je odmontované topení. Šílel 
jsem hrůzou, že mi pánové nastydnou. Jiří Reinsberg mi na mé starosti o jeho zdraví říkal: „Ale 
chlapče, mně zima není, já už mám obě kolena železný, víš?“ Vždy mne vyvedl z míry, vždy z něj 
bylo cítit, že má z čeho rozdávat. Že i když je hubatej - a říkalo se: „Pojďte k Týnu na kázání, 
necháme se urazit…“ - tak má co dát! Má z čeho dát! Jeho radost je velká (Viz kázání na neděli 
Gaudete z knihy) Jen probíhejte Jeruzalém a sviťte, nic víc. 


Boží radost je plná. A naše radost má být také plná. Když se řekne, že je něco plného, tak je tam 
tolik radosti, že je i pro druhé. Však se píše o Kristu Pánu, že: „Z jeho plnosti jsme byli obdarováni 
my všichni milostí za milostí.“ (Janovo evangelium 1:16)


Nemáme chodit po světě s nakyslým ksichtem podivného úsměvu. Nejsme hledači radosti pro 
sebe sama. Radosti, které dosáhneme za každou cenu. Nežijeme jen s radostí nebe nad 
prospěchem druhých. Ale naše radost je v Ježíši Kristu, kterému patříme s nímž zůstáváme a on v 
nás, my v něm. Z jeho radosti žijeme. Pak tu radost trousíme, protože nemůžeme jinak. Lidé ji 
nachází a ten zlý se bojí. 


Na cestu:

Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, 
pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují 
vás všichni bratří. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se 
všemi vámi. 

(2. dopis Korintským 13:11n)

 Vyznáváme v Nicejském vyznání přece: …Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, 1

zrozeného, ne stvořeného, jedné podstaty s Otcem…
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