Putování (malý čundr) ke zdrojům radosti

Txt: Ž 16, Luk. 11,9-13, Ga 5,22

1. Úvod
- Co vám dělá radost? Důvodů máme spoustu – prázdniny, dovolená, příroda, pěkné vztahy,
dobré jídlo, práce, válení se, nové Ferrari nebo Tesla atd., atd.
- Každé životní období má své radosti, dnešní zdroje – mladý, zdravý, úspěšný a bohatý
- T. Halík: V současné postkřesťanské (postfaktické) společnosti, která vyznává místo la-vina rychlost, blahobyt a zábavu – se stala jedním z hlavních zdrojů radosti zábava – je
snadno dostupná, televize, internet, často bývá náhražkou za radost, pilulkou na bolest,
zdrojem prvoplánové veselosti dočasné, neboť je založena na vnějších (pomíjejících)
okolnostech, TH dodává - opakem zábavy není nuda, ale nedostatek radosti.
- Písmo hovoří o (vrcholné) radosti, která může být trvalá, protože vyvěrá z věčného zdroje zvu vás nyní na malou výpravu k jejím pramenům, průvodcem nám bude David.

2. Davidovy radosti -v SZ píše o radosti nejvíce David – z čeho se radoval (dem. výčet)
- Bůh D. povolal od ovcí (humus), pomazal ho na krále a zmocňoval se ho DS ! radost.
- Radost z hudby – D. se již v mládí naučil se hrát na citaru, (na pastvě), objevil v sobě
hudební a skladatelské nadání, dotáhl to do nejvyšších pater SB, vystupoval před králem,
jeho songy na něj měly psycho - (duchovně) terapeutické účinky, 1S 16,23, staly se z nich
dokonalé evergreeny, autor 73 ž.
- D. radost ze skládání je i naší radostí, když čteme nebo zpíváme jeho žalmy a duchovní
písně, (Ef. 5) jsou 2x modlitbou – kanc., chvály…
- Pozn. V. Hálek – nejstrašnější kletbou je, když Bůh odejmul zpěvy.

- Radost z vítězství nad Goliášem – tento čin získal D. také slávu, vystoupil ze všech
zažitých vojenských paradigmat, jen s prakem a ve jménu Hospodina zástupů v odvaze DS
porazil obávaného obra a zloducha,
- Inspirace - každého z nás straší nějací „Goliášci“ - můžeme nad nimi s Boží pomocí
zvítězit / viz Jak. 1,2 - radost ze zkoušek.

- Radost ze zákona – z Božího slova (Ž 19 a 119) – ve srovnání s pohanskými kodexy se
skvěl jako zlato, byl sladší než med, C. S. Lewis – jeho výklad žalmů:
- Radost z chrámu a rituálů: páchly krví (odpuštěním), voněly masem (rodinnou pohodou,
společenstvím), D. a židé ve svém nadšení z Pána Boha připomínali spíše fotbalové
fanoušky (D. poskakoval kolem schrány), nebyl upjatě zbožný, viz také chasidy, popř. cit.
Kaz. 10:19 K obveselení se strojí pokrm a radost životu dává víno; peníze vyřeší všechno.

- Z čeho se David radoval nejvíce? Co pro něj bylo zdrojem trvalého pocitu štěstí?
- 16,2 – Ty jsi panovníku moje dobro, nad tebe není…
- 16,8-9 – Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese, proto se mé srdce
raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá mé tělo. Dále odhaluje největší tajemství: 16,11 Stezku
života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.

- David se určitě jako každý mnohokrát přesvědčil, že radost z pozemských hodnot rychle
pomíjí, jak během života dozrával, tak zjistil, že trvalou radost a štěstí může dát jen
důvěrné společenství s Bohem: Ž 4:8 Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z
hojných žní a vinobraní. (další Ž 21,2 a 7).
- Když David zhřešil – románek s pí Urijášovou, manipulace a nájemná vražda společenství s Bohem bylo přerušeno. V Ž 32 popisuje svůj zápas a stav – cit.
- Když činil pokání, tak prosí (Ž 51), aby se mu navrátila radost ze spasení, Bůh mu odpustil
a znovu ho zahrnul svým milosrdenstvím, ale nesl důsledky svých nepravostí.
- Radost z pokání – člověk si uvědomuje, že navzdory své hříšnosti, ho Pán Bůh
bezpodmínečně miluje a odpouští mu všechny nepravosti.

3. Mnoho lidí radost neprožívá…
- … žijí v narušených vztazích, dluzích, závislostech, neznají, nechtějí znát Boha,
- … věří, že něco je, ale je to pro ně podstata, ale ne osoba, nemají vztah – „něcisté.“
- I věřících – třeba se občas modlí, chodí do kostela, ztratili víru, vyprchala první láska,
nežijí s Bohem v důvěrném obecenství. Člověk je stvořen pro společenství lásky se svým
Stvořitelem a jen důvěrný vztah s ním ho učiní radostným a šťastným (nezávisle na
životních okolnostech). Skrze Krista a DS chce Bůh přijít do našeho srdce…

4. Nabízí se otázka - co dělat, jak se prokopat ke zdroji radosti
- Prosit, hledat a tlouci (Luk. 11,9n), aby bylo znovu otevřeno – zaslíbení DS jako zdroje
radosti, ale zároveň je nutné otevřít Pánu srdce – Zj. 3,20 Stojím u dveří a tluču…
- S. Karásek tento proces velmi zemitě a trefně vyjadřuje v písni Ťukání – přečíst.
- Otevřít Písmo – oprášit mnohá krásná zaslíbení pro přítomnost i budoucnost.
- Nebát se otevřít dveře kostela, vyhledávat společenství s Bohem i lidmi, u stolu Páně,
společenství jako ohniště – jedno hořící poleno snadno vyhasne.

- Radost z Boha není sobecká, není jen pro mě, má velmi praktický rozměr:
Matka Tereza říkala: „Chcete-li být šťastní, prokazujte dobro těm, kdo to potřebují.“

- Není od věci se ptát: Co jsem dnes udělal pro to / co mohu, udělat pro to, aby se Pán Bůh
radoval? Resp. co mohu učinit všem těm Kristovým maličkým…? Mt.25
- Být poslušným, použitelným a stále připraveným Božím nástrojem – Jaro K: Radost je
vedlejším produktem smysluplné činnosti, (která se činí ke slávě Boží a pro bližní).

5. Závěr – shrnutí
- Zábava, jako snadno dostupná náhražka radosti.
- Pán Bůh je zdrojem lásky a všeho dobrého. Když s ním má člověk důvěrné společenství, je
neustále napojen na zdroj radosti. Davidova zkušenost – vrcholem radosti je být s tebou.
- Ž 16 je tzv. mesiášský žalm, je citován ve Sk. 2 (Petrem) a 13 (Pavlem) v souvislosti se
vzkříšením Krista.
- V době nové smlouvy je pro Boží lid hlavním zdrojem radosti Kristus ukřižovaný a
vzkříšený a vše co pro nás učinil – svou obětí vymazal náš dlužní úpis, skrze Krista jsme
se stali Božími dětmi a spolupracovníci, je s námi v DS a otevřel dveře do nebeského
království, takže to nejlepší máme stále před sebou ! otevřít mu srdce.

Texty:
Úvod - Ž 4, 7 Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas
tvé tváře, Hospodine! 8 Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. 9 Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
Ž 16:1 Pamětní zápis; Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! 2 Pravím Hospodinu:
"Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není." 3 Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím,
těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno: 4 "Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za
jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty." 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.

Luk. 11,9-13 A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a
bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu
bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu?
Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem
dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!"
Gal. 5:22 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,
věrnost,
Ž 32,3-5 Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mně
těžce ležela tvá ruka, vysychal mně morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou
přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: "Vyznám se Hospodinu ze své
nevěrnosti." A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.
Ž 51,14 Navrať mi radost spasení svého, a duchem dobrovolným utvrď mne.
Kaz. 8:15 I vychvaloval jsem radost, protože pro člověka není pod sluncem nic lepšího než
jíst a pít a radovat se. To ho provází při jeho pachtění ve dnech života, které mu Bůh pod
sluncem dopřál.
Ef. 5, 18-19 A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně
žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce
Jak. 1:2 Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
Zj. 3, 19-21 Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím
přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním
večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem
zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.
Slovo na cestu:
Iz. 51:11 Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí, přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost
bude na jejich hlavě. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

Ťukání
Někdo ti ťuká na dveře
čeká kdy už se otevře
vypni tu telku zvedni prdelku
když někdo ti ťuká na dveře
Někdo ti klepe u dveří
na samotáře nevěří
vypni střelbu ostrou - pohni kostrou
někdo ti klepe u dveří

Tvůj host ti klepe na dveře
jdi mu otevřít v důvěře
ne, to není osel, je to tvůj anděl posel
tvůj host ti klepe na dveře
Pán Ježíš ti buší do dveří
kukátkem se to ověří
má v ruce tašku v ty tašce flašku
chce s tebou slavit večeři
Sundej ze srdce petlici
chce jist i s ženou hříšnicí
ty košem mu dalas
dal civíš na Dallas
tím sfoukla jsi mu svíci hořící
Někdo ti tříská na vrata
už jde s kosou zubatá
ty od svého monitoru budeš koukat na tu potvoru
jako to tele na vrata
Ona si sama otevře
projde tvý zavřený dveře
žes nevpustil Krista
tim dal jsi smrti místa
ona si sama otevře

