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Nevyčerpatelný zdroj radosti 
Biblické texty: Ž 4,4-9; Jan16,16-22 

 

 Věčným tématem filosofů je hledání štěstí. Asi každý člověk touží být šťastný. Bylo zajímavé poslouchat 

odpovědi středoškoláků na otázku: „Co byste chtěli v životě dosáhnout?“ Mladí muži často hovořili o dosažení 

vyššího postu ve vytoužené profesi. Někteří chtěli pracovat v profesích, které společnosti přinášejí užitek. Některé 

dívky říkaly, že touží po kariéře, jiné plánovaly založit rodinu, ale některé si vybraly jako svůj životní cíl být 

šťastné.  

 Touha po štěstí je člověku přirozená. Ale pokud bychom skutečně vše podřídili tomuto cíli, nikdy šťastní 

nebudeme. Neboť je zřejmé, že opravdové štěstí vzniká jako vedlejší produkt smysluplného života. Šťastní jsme, 

když žijeme tak, že náš život má smysl, poslání, cíl, a když děláme šťastnými naše blízké. Šťastní jsme také, když 

děláme dobré skutky i pro cizí lidi, kteří naši pomoc potřebují. 

Štěstí a radost jsou úzce propojeny. Radost nám může přinášet mnoho věcí. Není však žádným tajemstvím, že 

radost z nové věci netrvá příliš dlouho. Někteří lidé si na vlastní kůži zažili, že nebyli šťastní, i když po materiální 

stránce měli všechno, ale chyběly jim láskyplné vztahy s blízkými lidmi. Na druhou stranu, člověku, který má 

hlad, nepomůže vědomí, že ho někdo má rád, ale jídlo. Záleží tedy na tom, v jaké životní situaci se nacházíme a 

zda jsou uspokojeny naše základní potřeby, jako je jídlo, pití, teplo, léky, bezpečí, domov. Máme-li tyto základní 

potřeby naplněny, hledáme hlubší naplnění, protože i duše člověka může hladovět a žíznit. 

 Vyrůstal jsem v prostředí, kde štěstí bylo považováno za nedostatkové zboží, které jako muška zlatá sedá jen 

zlehounka a nechá se snadno zaplašit. Na druhou stranu jsem od jiných lidí slýchal, že šťastný může být každý, 

protože to záleží na vůli. Mně však ani pasivní očekávání na štěstí, ani aktivní podmaňování si štěstí 

nevyhovovalo. Viděl jsem pasivní lidi, jak melancholicky vzdychají nad tím, jak je štěstí stále míjí a přitom by 

mohli být docela šťastní s tím, co jim bylo dáno, jen kdyby se z toho uměli radovat a nelitovali se. Ale viděl jsem i 

životy těch, kdo tvrdili, že štěstí si umí zařídit. Šli tvrdě za svým cílem a očekávali štěstí od splněných cílů, 

kterých chtěli dosáhnout. A viděl jsem, že se jim nakonec mnoho cílů dosáhnout nepovedlo a ty, kterých dosáhly, 

je šťastnými neudělaly, anebo jen na chvíli.   

 

Radost v Bibli 

 Pojem radosti v Bibli je širší. Patří sem důraz na radost z obyčejných věcí, jako darů Božích. Bible nás učí umění 

radovat se ze života. Ale ukazuje i na hlubší trvalejší radost, radost z Hospodina.   

 Dnešní neděle je 3. nedělí po Velikonocích. Neděle po Velikonocích se počítají proto, že mezi vzkříšením Páně a 

nanebevstoupením uplynulo 40 dní. Je to období radosti nad společenstvím se vzkříšeným Kristem. To se mi 

na židovství a křesťanství velice líbí, že je zde tak velký důraz na radost. Ne jeden den, ne dva, ale 40 dní se 

máme radovat. Podobné je to i s vánočními svátky, kde se radost z narození Spasitele prodlužuje až do Tří králů.  

A 4 týdny před tím se na jeho příchod připravujeme. To jde proti proudu uspěchané doby, která se chová tak, 

jako by radost měla být jen otázkou prchavého okamžiku, a pak rychle k novým zážitkům.  

 Velikonoční ohlas, trvající 40 dní je obdobím radosti ze vzkříšení Krista. Každá neděle má své jméno. První se 

jmenuje Quasimodogeniti = „Jakož to nyní zrozená nemluvňátka“ (1.Pt 2,2). Druhá neděle se jmenuje 

Miserikordias Domini = „O milosrdenstvích Božích na věky zpívat budu“ (Ž 89,2). Třetí neděle má jméno 

Jubilate = „Plesej Bohu všecka země (Ž 66,1). Čtvrtá neděle je Cantate = „Zpívejte Hospodinu píseň novou“ (Ž 

98,1). Pátá neděle má jméno Rogáte =„Proste a bude vám dáno“. Okruh Velikonoční končí ve čtvrtek po této 

neděli. 

 

Kristova radost 

 40 dní je opravdu velký prostor pro ponoření se do přemýšlení nad vším, co pro nás Kristus vykonal a co nám 

přináší naplnění radostí. Potřebujeme ten čas proto, že jako lidé neumíme žít v trvalé radosti. Musíme pro to něco 

udělat, abychom si udržely v srdci radost a nenechali si jí ničím a nikým vzít. Zároveň jsme si však vědomi, 

že zdrojem radosti není výsledek naší snahy, ale Boží milost. K prožívání radosti tedy musíme zapojit svou 

vůli, ale také si být vědomi, že radost je darem Božím. Radost je také ovocem Ducha svatého. V listě Ga 5,22 

je v seznamu ovoce Ducha svatého napsána na druhém místě, hned po lásce. Měla by být tedy součástí každého, 

kdo věří v Pána Ježíše Krista.  

 V Bibli je mnoho odkazů na radost. Všechny však jasně ukazují na to, že zdrojem nevyčerpatelné radosti je 

Bůh. Každá čistá radost z dobrých věcí je darem Božím. A uměním života je umět se radovat z darů Božích. 

Radovat se ze všeho dobrého, malého i velkého, co nám Bůh dává. Radovat se z každého dne, z vůně květin, 
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z krásy přírody, dobrého jídla, dobrých přátel. Ale je zde ještě jedna radost, která má nevyčerpatelný zdroj a tím 

zdrojem radosti je Hospodin. Tato radost je štěstím duše, které není závislé na okolnostech. Jejím zdrojem je 

živý Bůh.  

 Král David v Ž 4, popisuje situaci, která vypadá, jakoby se odehrávala dnes. Hovoří o tom, jak lidé hledají štěstí a 

naplnění ve věcech, nebo v prožitcích. Čím silnější prožitek, tím větší pocit štěstí. David píše: Mnozí říkají: „Kdo 

nám dá užít dobrých věcí?“ Hovoří o lidech, hledajících štěstí, kteří touží být šťastní, ale nemohou ho trvale 

dosáhnout, protože ho hledají v pomíjivých věcech. A tak hledají někoho, kdo by jim dokázal zajistit trvalé štěstí. 

Očekávají to od životního partnera, nebo od krále, nebo od vrchnosti, dnes bychom řekli od elit. A David na to 

odpovídá: „Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!“ Jako by tím říkal, že jeho zdrojem radosti je 

Hospodin, ne člověk, ne bohatství. A pak dodává: „Mému srdci dáváš větší radost, než mají oni z hojných žní a 

vinobraní.“  

 Davidova radost má svůj zdroj v poznání Hospodina. David vnímá Hospodina, jako svého Pána a ochránce, ale 

také jako svého blízkého přítele. V Ž 16,4 David ve svém pamětním zápisu říká, že ti, kdo hledají naplnění a štěstí 

jinde než u Boha, si jen rozmnožují trápení: Žalmy 16,4a "Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy.“ A i 

zde dodává, že zdrojem jeho dobra, naplnění a radosti je Hospodin. 

Žalmy 16 

5 Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš pevně, Hospodine. 

6 Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé! 

7 Dobrořečím Hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná. 

8 Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. 

9 Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo, 

10 neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. 

11 Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. 

 „Vrcholem radosti je Být s tebou,“ říká David Hospodinu. Boží blízkost je zdrojem největší radosti, kterou člověk 

může zažívat a je božím darem. Když David říká: „Vrcholem radosti je být s Tebou“ tak tím také myslí, že 

prožívá vrcholnou radost z toho, že patří Hospodinu, žije v souladu s jeho vůlí a přikázáními.   
 

Hřích, ničitel radosti 

 Radost tedy pochází ze vztahu lásky a víry v Hospodina. Odloučení od Boha přináší ztrátu této radosti. Když se 

David dopustil hříchu, prožíval odloučení od Boha, narušení vztahu s ním a tím i ztrátu radosti. Popisuje to 

v Žalmu 51: 

 Žalmy 51 

9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. 

10 Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal. 

11 Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. 

12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. 

13 Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! 

14 Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. 

 

Strach, ničitel radosti a Antifobikum 

 Dalším ničitelem radosti jsou obavy a strachy. Svět kolem nás není místem pokoje. Dějí se v něm zlé věci, 

slýcháme o tom zprávy v médiích. Mnohá neštěstí můžeme vidět skrze média na vlastní oči. Na mnohé lidi z toho 

padá úzkost a strach. Úzkost a strach jsou zbraně ďáblovi. 

 Marie Svatošová, zakladatelka prvních Hospiců u nás, ve své knize „Máme proč se radovat“ píše: 

Fóbie jsou strachy, antifobika léky proti strachu. Nejlepší, nejúčinnější a kdykoliv dostupné antifobikum bez 

nežádoucích a vedlejších účinků je výrok sv Pavla: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“Vyplatí se vrýt si ho 

hluboko do paměti, nebo raději rovnou do srdce, aby člověku automaticky naskočil, kdykoliv ho někdo zkouší 

zastrašovat. Vyplatilo se to křesťanům v Koloseu, v kriminálech, na mučidlech, ale i v nemoci a opuštění. 

 Avšak je Bůh opravdu za všech okolností s námi? Často slýcháme: „Kde jej ten tvůj Bůh? Proč ti nepomůže? 

Proč tě neuzdraví?“ Dějiny spásy jsou plné příkladů, kdy Bůh dal na podobné otázky jasnou odpověď. A jindy 

jako by mlčel. Jako by vůbec nebyl. Jako by zklamal. Bůh však není omezen naším prostorem ani naším časem. 
 

 Pane, největším důkazem toho, že Bůh stojí na straně lidstva, jsi ty sám. Tys pro nás podstoupil smrt na kříži, aby 

nikdo nemusel zahynout smrtí věčnou. Vstal jsi z mrtvých a přimlouváš se za nás u Otce. Od tebe slyšíme 

povzbuzení: „Neboj se!“ 
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Závěr 

 Když se Ježíš loučil s učedníky, řekl jim, že nyní mají zármutek, ale až se znovu setkají, budou se radovat a jejich 

radost jim nikdo nevezme. A tak jak řekl, tak se také stalo. Jejich srdce naplnila radost ze vzkříšení. Radovali se i 

z utrpení a potupy pro Pána. 

 I my dnes máme tu milost, že se můžeme setkávat s Ježíšem i s Nebeským Otcem v Duchu svatém. Můžeme se s 

ním setkávat v Písmu, protože jeho slovo je živé a mocné. Můžeme se s ním setkávat v modlitbách a můžeme se s 

ním setkávat ve společenství s druhými křesťany. 

 Radost, o které hovořil Ježíš, se rodí v živém vztahu s Bohem. Čím hlubší vztah, tím jsme vnitřně pevnější. 

Křesťanská radost je důsledek přebývání Ducha svatého v nás, skrze naše bezpodmínečné vydání se 

Kristu. Tato radost je nezávislá na okolnostech. Nepřichází skrze vnější věci, okolnosti, zážitky. Vychází z 

vědomí, že patříme Bohu a usilujeme o život, který je Bohu milý. Kristova radost pramení z vědomí, že nás Bůh 

má rád až do krajnosti, že nás chrání, uzdravuje, vede po svých cestách. Je to radost z toho, že patříme Kristu 

celým srdcem, myslí i životem.   

 
 


