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Čtení: Žalm 23
Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v 
Kristu požehnal veškerým duchovním nebeským požehnáním 
(Efez. 1,3).

Neprováděl  jsem  statistický  výzkum,  ale  troufám  si  tvrdit,  že
pravděpodobně  první  biblický  verš,  který  se  dítě  z  křesťanské  rodiny
naučí  zpaměti,  jsou  první  slova  nejznámějšího  žalmu:  Davidův  žalm.
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek... (Žalm 23,1)

Krédo spokojenosti
Mnohokrát jsem ji četl, recitoval nebo zpíval, ale teprve nedávno jsem si
uvědomil, že je to svého druhu vyznání víry. Navíc velmi odvážné. Je-li
Hospodin  mým  pastýřem,  nic  mi  nechybí.  Nic  mi  nechybí,  protože
Hospodin je můj pastýř.  Slovo "nic" má nesmírně ostré ostří,  protože
sem nemůžeme nic přidat, protože pak by se z ničeho stalo něco. Když
mi nic nechybí, znamená to, že mám všechno. 
Opravdu  takhle  vidím svůj  život  –  jako  život,  ve  kterém nic  nechybí?
Kolikrát  jsem si  říkal,  kdybych  tak  mohl  mít  to  či  ono...  Nejde  ani  o
materiální  věci.  Lidé  mohou toužit  po  klidu,  radosti,  pohodlí,  bezpečí,
lásce, vyřešení problému, uzdravení atd. - Seznam by mohl pokračovat
dál  a dál.  Člověk je tvor schopný snít  a cítit  touhy, a jakmile je jedna
uspokojena,  okamžitě ji  vystřídá jiná.  V různých fázích života touží  po
různých věcech – nejprve dokončit  školu,  dostat  se na univerzitu;  pak
dokončit univerzitu a najít si práci; začít sloužit, založit rodinu, koupit si
byt, větší auto, najít si lepší práci... Tyto touhy jsou naprosto přirozené,
problém je v tom,  že je velmi  snadné nesoustředit  se na ty,  na které
bychom měli.

Touha zasazená v Edenu
Touhy a přání jsou nedílnou součástí našeho lidství. Bůh vložil věčnost
do srdce člověka,  takže touha,  kterou v  něm vyvolává,  je  kompasem,
který ho vede ke Stvořiteli. Problém však spočívá v tom, že touhy člověka
stále častěji odvádějí od Boha, protože když se soustředí na časné touhy,
odvrací se od těch věčných, a tím i od jejich Dárce a Zdroje uspokojení.



Písmo jasně definuje účel, pro který jsme byli stvořeni. Vždyť [Bůh] nás [v
Kristu] vyvolil před založením světa, abychom byli svatí a bezúhonní před
jeho tváří; v lásce nás předurčil k synovství sobě samému skrze Ježíše
Krista podle dobré vůle, k chvále své slavné milosti, kterou nás obdařil v
Milovaném  „Jedno  tělo  a  jeden  Duch,  k  jedné  naději  jste  byli
povoláni;jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,jeden Bůh a Otec všech,
který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. (Efez. 1,4-6).
Bůh si nás v Kristu vyvolil k oslavě svého jména a slavné milosti; určil nás
ke společenství se sebou samým. Chce, abychom ho poznali a navázali s
ním stále hlubší vztah, jehož naplněním a vyvrcholením bude věčnost. To
měl být cíl lidských snah, jeho nejhlubších tužeb a přání. 

Největší podvod 21. století
21. století je nejen věkem technologie, pokroku, všeobecného blahobytu
a stejně tak všeobecné chudoby (v závislosti  na zeměpisné šířce), ale
také věkem tragického podvodu. Masová kultura člověku říká, že cílem
jeho existence a všech jeho snah je jeho vlastní štěstí. O toto štěstí musí
člověk usilovat ze všech sil, nebo – jednodušeřečeno – si ho musí vytvořit
sám. Člověk se přitom má zaměřit sám na sebe. Módním slovem dnešní
doby je create yourself – vytvoř si sám – a signum temporis selfie, které
zaplavuje sociální sítě. Existují tisíce receptů a způsobů, jak dosáhnout
štěstí – někteří volí módní pomalý život a oslavu klidného každodenního
života v blízkosti přírody, jiní se zaměřují na osobní rozvoj (někdy máme
dojem,  že  počet  koučů  všeho  druhu  brzy  převýší  počet  jejich
potenciálních žáků), kariéru a proměnu sebe sama v prosperující instituci
s  obzvláště  rozvinutým  oddělením  sebepropagace.  Někteří  si  užívají
života  tím,  že  ve  volných  chvílích  utrácejí  své  dříve  těžce  vydělané
peníze. Jiní se rozhodnou pro dobrodružství a stálou dávku adrenalinu.
Existuje  také  mnoho  zastánců  meditace  a  dalších  podobných  praktik.
Navzdory tak obrovské škále potenciálních možností lze jen těžko říci, že
se lidstvo v současnosti  nachází ve stavu blaženého globálního štěstí.
Zdá  se  totiž,  že  navzdory  intenzivnímu  hledání,  množství  způsobů  a
neustálému úsilí zůstává trvalé štěstí stále nedosažitelné.
Místo  uspokojení  nás  neustále  pohlcují  touhy.  Masmédia  ovládaná
touhou po zisku a kultem vlastnictví nás neustále přesvědčují, že ke štěstí
potřebujeme ještě tuhle věc, pak ještě tuhle... a tak dále do nekonečna.
Jak  trefně  poznamenal  Mark  Twain,  "civilizace  je  sled  potřeb,  které



nepotřebujeme".Ale jak je to s tím štěstím a spokojeností? Jsou absolutně
nedosažitelné?

Kromě NĚJ neexistují
C. S. Lewis se k tomuto tématu vyjádřil velmi přesně, když prohlásil,  že
Bůh nám nemůže dát štěstí a pokoj mimo sebe, protože mimo něj
neexistují. Dějiny také popsal jako "dlouhý, strašlivý příběh člověka, který
se kromě Boha snaží najít něco jiného, co by ho učinilo šťastným". Toto
hledání je však odsouzeno k neúspěchu, protože není možné najít něco,
co neexistuje. 
A pokud jde o spokojenost, musíme mít na paměti důležitou věc, kterou
Lewis rovněž výstižně vyjádřil: "Pokud v sobě objevím touhy, které nic na
tomto světě nemůže uspokojit, jediným logickým vysvětlením je, že jsem
byl  stvořen  pro  jiný  svět."  Nesmíme  zapomínat,  že  realita,  ve  které
žijeme,  je  pouze  předehrou  k  věčnosti.  Pokud  hledáme  dokonalé
naplnění  v  tom,  co je  dočasné,  budeme zklamáni.  Pokud však naše
hledání přesahuje tuto realitu a směřuje do oblasti věčnosti, autor
této touhy nás ujišťuje, že v Něm nalezneme úplné uspokojení.

Nic nechybí
Když  se  rozhodneme  dát  přednost  touze  poznat  Boha  a  prozkoumat
tajemství jeho milosti před všemi ostatními touhami a sny, najdeme v Bibli
úžasné a četné záruky, že naše hledání nebude marné. A co víc, Bůh
nám tuto věčnou touhu vložil do srdce a vybavil nás vším, co k jejímu
naplnění potřebujeme.
Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v
Kristu  požehnal  veškerým  duchovním  nebeským  požehnáním  (Ef
1,3).
Všecko,  čeho je  třeba k  zbožnému životu,  darovala  nám jeho božská
moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými
činy.Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali
účastnými  božské přirozenosti  a  unikli  zhoubě,  do níž  svět  žene jeho
zvrácená touha.... (2 Petr 1,3-4)
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým
svým srdcem (Jer. 29,13)
Žijte  v  Hospodinově  bázni,  jeho  svatí,  vždyť  kdo  se  ho  bojí,  nemají
nedostatek.I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo
se dotazují Hospodina. (Žalm 34,10-11)



Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé
pravici je neskonalé blaho. (Žalm 16,11)

"Kromě Tebe pro mě není nic dobrého."
Během svého učení zanechal Kristus svým učedníkům jasné přikázání:
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní
vám  bude  přidáno  (Mat.  6,33).  Nepřikázal  nám,  abychom  usilovali  o
štěstí, osobní rozvoj, uspokojení každé potřeby nebo touhy. Nařídil nám,
abychom hledali  jeho království,  abychom v něm zůstávali.  To má být
největší touha a přání křesťana. Pokud o to budeme usilovat, ujišťuje nás,
že  nám nic  nebude  chybět.  On  sám  bude  naším  uspokojením.  Když
zůstáváme  v  Kristu,  stále  lépe  ho  poznáváme,  jsme  jím  stále  více
uchváceni,  vidíme stále více jeho krásy, slávy a majestátu,  zakoušíme
milost za milostí a rosteme od víry k víře, od moci k moci, od slávy ke
slávě, pak budeme moci vyznávat jako žalmista: Ty jsi můj Pán, není pro
mě nic dobrého než v tobě... Ty jsi můj pastýř, nic mi nechybí... První verš
Žalmu  23  lze  ho  přeložit  takto:  "Jsi  můj  pastýř,  nic  mi  nechybí...":
Hospodin je můj pastýř, nic nebudu chtít/potřebovat... Mám-li Krista, mám
všechno.
Když tedy pozoruji, že začínám chtít něco víc než Krista, že mi začíná
něco  chybět  z  pozemských  věcí,  když  mě  moje  pozemská  představa
štěstí  začíná zaměstnávat  víc než vzdávání slávy Bohu a služba jeho
království,  vím,  že  začínám  scházet  z  cesty,  kterou  mi  určil  Kristus.
Možná jdu správně, zdánlivě souběžně, ale brzy se moje cesta bude stále
více vzdalovat od Ježíšovy stopy a jeho vůle pro můj život. Vím, že je čas
pokleknout a v pokorné modlitbě prosit: Od touhy po čemkoli víc než po
Tobě a Tvé slávě mě osvoboď, Pane.....  Amen


