
Neděle 15.4.2007 – Sbor CB v Praze 3 
(„Neděle trochu jinak“ – Štěstí) 

texty:  Ž 32,1-2 Ž 40,5 Ž 84,6.13 Ž 103,1-5.8-13 Abk 3,17-18 
   Všechny vás zdravím a jsem moc rád, že jsme dnes dopoledne spolu a můžeme přemýšlet 
nad tak nádherným tématem jako je štěstí! Nevím, s jakým očekáváním jste kdo přišli, ale 
měli byste vědět, že dnes dopoledne  se zde jednoduché návody na osobní štěstí rozdávat 
nebudou.   
1. Obrázky „štěstí“ 
Co se vám vybaví, když se řekne „štěstí“? Stomiliónová výhra ve Sportce? Nečekaný nález 
vzácných houslí „Stradivari“  v kurníku, jak se to přihodilo jednomu muži v Maďarsku? 
Zázračné přežití při autonehodě? Nečekané povýšení v práci? Dobrá otázka u maturity?  
Určitě může o „štěstí“ mluvit Švýcar Oliver Jufer, který před časem urazil v podnapilém stavu 
thajského krále a hrozilo mu doživotí anebo dlouhé roky vězení. Thajský král mu nakonec 
udělil „milost“!- V rozhovoru pro LN mluví herec a zpěvák Richard Krajčo o štěstí, když 
jako mladý, začínající herec byl obsazen do hlavní role Shakespearova Hamleta. - Anebo jak 
byste pojmenovali to, co se přihodilo jednomu italskému paraglidistovi? Začátkem března při 
provozování svého oblíbeného sportu přistál se svým padákem někde v lese v koruně stromu 
tak nešťastně, že visel asi 10m nad zemí hlavou dolů a nemohl si absolutně pomoci. Musel od 
čtvrtka do neděle čekat až ho najdou a vyprostí záchranáři. Bylo to štěstí anebo smůla? Anebo 
může mluvit o štěstí Ukrajinec Hryhoryj Nestor, který 15. března t.r. sklenkou šampaňského a 
ovocným džusem jako nejstarší člověk na světě oslavil  116. narozeniny? 
 
2. Jak přemýšlíme o štěstí?   
Podle LN z 27.2.2007 jsou nejšťastnější lidé v Evropě v  Dánsku, Irsku a Nizozemsku. 
V Dánsku a Irsku se asi polovina obyvatel považuje za „velmi šťastné“. U nás je to asi 16% 
obyvatel. Pro pocity štěstí a spokojenosti je pro Evropany důležité zdraví, rodina a přátelé. 
Naopak zdrojem největší nejistoty je pro dnešní obyvatele EU hrozba nezaměstnanosti, 
stoupající životní náklady a budoucí život v penzi.  
To jsou zajímavé příklady a události ze života různých lidí. Sami máme také své šťastné 
zážitky. Okamžiky štěstí prožívá maminka, když se jí narodí zdravé dítě. Pocit štěstí a úlevy 
nás naplní, když uděláme maturitu, zkoušku na VŠ, máme za sebou státnice! Najít dobrého 
partnera, šťastně se vdát či oženit,  zvládnout náročný úkol v práci, odevzdat včas důležitou 
zakázku, prožít pohodovou dovolenou…to všechno a ještě mnohé jiné zkušenosti pro nás 
představují okamžiky radosti, spokojenosti a štěstí. Je to dobře, že můžeme v životě prožívat 
radost, lásku, porozumění, přátelství, štěstí a naději….Je pravda, že nám představa „štěstí“ 
většinou splývá s úspěchem, kariérou, bohatstvím… Reklama, film, různé módní trendy  a 
konzumní způsob života v naší západní civilizaci se nás snaží přesvědčit o tom, že ke štěstí  
stačé zdraví, úspěch a peníze. S takovou představou vstupujeme do života a k tomuto cíli 
každý nějak podvědomě směřujeme. To je velmi zjednodušený a povrchní pohled. Nenechme 
se natrvalo ovlivnit touto představou štěstí a hledejme svou vlastní cestu.  
Pravděpodobně přijdeme na to, že se nám asi nepodaří uskutečnit takový sen o štěstí. A to 
proto, že není v našich silách, abychom ovlivnili všechny životní okolnosti, které mají na 
pocit štěstí vliv. Ale kromě toho můžeme taky poznat, že ta rovnice „zdraví, peníze, úspěch = 
štěstí“ nefunguje automaticky! 
3.  Štěstí nejen na chvíli?  
Když mluvíme o „štěstí“ , nemyslíme tím jen nějaký okamžik, ale spíše určitý trvalejší životní 
pocit, který nás nese a drží „nad vodou“. „Štěstí“  znamená takovou kvalitu života,  která se 
nemění ze dne na den, která není závislá ani na počasí ani na výši úspor ani na věku.  Šťastný, 
naplněný a spokojený život může žít v určitém smyslu každý člověk. Když se člověk dívá 
správným způsobem kolem sebe, když dokáže vidět bohatství života a radovat se z něho,  
když umí děkovat za různé dary, za maličkosti, může být šťastný. - Náš problém je ovšem 
v tom, že jsme příliš závislí na tom, jak se nám daří. Dokážeme se radovat, když se máme 
dobře, když jsme zdraví, úspěšní. Jakmile se objeví těžkosti, překážky a trápení a přicházíme 
o některé ze svých životních jistot, propadáme depresím, jsme zmateni a nevíme, co máme 
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dělat. - Velmi dobré je vidět a vědět, že všechny ty zdroje radosti, které máme, ať už se 
jedná o zdraví, úspěch, bohatství, lásku, přátelství a rodinu se nám v jednom okamžiku mohou 
stát zdrojem trápení. A to tehdy, když jsme plně závislí jen na tom, co jsme a máme. Pak 
stačí, když se něco z  toho ztratí, když přijde nemoc, když přijdeme o práci, když nás někdo 
z přátel zklame, když…a můžeme se ze dne na den octnout úplně na dně.   
4.  O štěstí s Bohem 
Už kdysi dávno ve starověku jeden izraelský prorok mluvil o tom, že člověk, který počítá ve 
svém životě s Bohem, může ustát nejrůznější životní otřesy jako je válka, nedostatek, 
chudoba, neúroda, nezaměstnanost…a to všechno navíc tak, že dokáže uprostřed takových 
nepříjemných situací oslavovat Boha. Možná nám to připadá „šílené“, ujeté nebo nenormální! 
Ale je to konkrétní příklad síly víry! Abychom byli v životě tak pevně „zakotveni“, 
potřebujeme najít „skálu“, o kterou se můžeme opřít. Potřebujeme se chytnout něčeho, co nás 
udrží, o co se nemusíme bát, co nepodléhá zkáze ani inflaci…Potřebujeme najít bod mimo 
nás. Jinými slovy: potřebujeme najít Boha, důvěřovat Jeho lásce a poznat Ježíše Krista.        
Když otevíráme křesťanskou Bibli, zjistíme, že se tam nějak zvlášť o štěstí nemluví. Spíše se  
dovíme něco o pravé hloubce a plnosti života. Najdeme tam rady, jak k takovému životu 
můžeme dojít.…Ale pak je v Bibli víckrát použit výraz „blahoslavený“/„blažený“ ve 
významu „šťastný“. Ze všech těch citací chci zmínit 3: jedna mluví o tom, že je šťastný 
člověk, který důvěřuje Bohu, (Ž 40,5),  druhá o tom, že je šťastný každý, komu Bůh odpustil 
hříchy (Ž 32,1.2),  a nakonec šťastný je ten, kdo hledá svou sílu v Bohu (Ž 84,6) 
5. Štěstí pro (na celý) život  
a) Každá víra člověku nějak pomáhá. Ale osobní víra v živého Boha, v Boží lásku a dobrotu, 
v Boží moc a Boží vedení formuje náš život neopakovatelným způsobem. Bůh, o kterém 
mluví křesťanská Bible, se nám představuje jako Bůh Ježíše Krista, jako Otec, jako Ten, který 
nás miluje, který nám rozumí, kterému na nás záleží a který se ve svých postojích nemění. 
Štěstí věřícího člověka spočívá v tom, že ho víra zbavuje strachu, že mu přináší hluboký 
pokoj a dává naději pro budoucnost. Kdo se nemusí bát, že ho jednou „dohoní“ jeho minulost, 
jeho průšvihy, lži a podvody, kdo může každý den dávat Bohu a zároveň žít v osobní 
odpovědnosti, kdo se nemusí bát smrti, ten je „šťastný“.  
b) Základní zkušeností člověka s Bohem je zkušenost Božího odpuštění. Tím začíná nový 
život. Nejznámější křesťanská modlitba Otče náš připomíná, že stejně jako potřebujeme 
k životu chléb, potřebujeme také odpuštění. Bez chleba a bez Božího a pak i lidského 
odpuštění se nedá klidně a šťastně žít. Odpuštění si sami dát nemůžeme, je to Boží dar, který 
nás vysvobozuje z minulosti a dovoluje nám začít znova. To odpuštění je možné díky Ježíši 
Kristu, díky tomu, co se stalo o těch prvních velikonocích, kdy Ježíš Kristus vzal na sebe 
všechny lidské viny, dluhy a hříchy a nechal se za ně potupně popravit. Tímto způsobem se 
k nám Bůh přiblížil a jednou provždy vyřešil otázku lidské viny. Jediná podmínka: je třeba 
Boží lásce a milosti uvěřit.   
c) V Bibli se mluví o štěstí také tam, kde se mluví o síle k životu. Jistě že každý stojí na 
vlastních nohou, pokud je zdravý, a snaží se. Nikdo nemůže žít náš vlastní život za nás. Ale 
zde se jedná spíše o vnitřní motivaci, o odvahu jít do zápasu s životními těžkostmi a nezdary, 
o důvěru a naději, že cesta pravdy, lásky, odpuštění je cestou, která má budoucnost. Šťastný je 
člověk, který ví, že ve víře v Boha, v očekávání na Boha může dostat novou sílu bojovat, žít, 
milovat, odpouštět, vydržet, tak jak to v životě stále dokola potřebujeme. Štěstí je znát Boží 
lásku, žít v moci Božího odpuštění a učit se s Kristem milovat druhé. To je základ, na kterém 
lze budovat naplněný a šťastný život: ať už je člověk mladý či starý, chudý nebo bohatý, 
prostý  nebo vzdělaný.                                                                                                             
                                                           (14.4.2007 – B. Kaleta)  
 


