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MÍT  PRO  CO  ŽÍT 

Téma dnešní neděle je pozváním i malou provokací. Má nás vést k přemýšlení nad tím, jak to 

v životě sami máme.  Určitě si z vás tím nechci dělat legraci. Vždyť vy nevíte, kde vám hlava 

stojí a kam dřív skočit, a my chceme řešit téma „Mít pro co žít“!? Každý pro něco žijeme.  

Je mnoho lidí, kteří žijí pro svou práci, pro své povolání. Práce to je součást našeho aktivního 

života. Je to jedna životní oblast, ve které prožíváme naplnění, kdy nám práce přináší radost 

a spokojenost. Jsou povolání, která mohou dávat člověku větší pocit uspokojení a užitečnosti 

než jiná. To jsou takové životní úkoly, které jsou zároveň službou a pomocí lidem, jako 

lékařské povolání, povolání zdravotníka, záchranáře, hasiče, povolání v sociální sféře. Jsou 

také povolání, ve kterých lidé rozdávají radost, zprostředkovávají druhým zážitky. Myslím na 

herce, umělce, hudebníky. Ještě jiní lidé se věnují výzkumu a vědě a svými schopnostmi 

pomáhají řešit některé problémy a pracují pro lepší budoucnost.  Obecně je třeba říct, že 

vždy hodně záleží na osobnosti člověka. Prakticky v každém povolání může člověk svou pílí, 

poctivostí, pracovitostí a obětavostí vyniknout a může svou práci dělat výborně, dobře nebo 

špatně. Může být vynikající nebo průměrný lékař, setkáme se s obětavými zdravotníky anebo 

s takovými, kteří jsou neochotni. Ano, když máme dobrou práci a když se umíme k ní správně 

postavit, máme pro co žít. Podle Viktora E. Frankla „Povolání dává člověku příležitost 

smysluplně žít.“ – Doba, ve které žijeme, je taková, že o svou práci můžeme den ze dne přijít. 

Je to těžká životní zkouška a zkušenost. V takové chvíli nám připadá, že ztrácíme půdu pod 

nohami, hroutí se nám svět, když nevíme, z čeho budeme žít. Z toho vyplývá, že práce 

nemůže být nejvyšší životní hodnotou, která nám poskytne radost, jistotu a naději.    

Kromě užitečné práce, kterou vykonáváme a kterou vytváříme určité hodnoty anebo jí 

sloužíme druhým, existuje ještě něco dalšího, co dává našemu životu hloubku a smysl. Je to 

láska. Je to jedna z nejdůležitějších hodnot, které můžeme v životě objevit a poznat. Každý z 

nás touží po lásce a potřebuje ji. Láska je pro člověka posilou, povzbuzením a pomocí. Dá se 

žít i bez lásky. Ovšem ten, kdo miluje a je milován, to má v životě o něco snazší. Lásku 

prožíváme a poznáváme v rodině, v manželství a v přátelských vztazích. Láska k lidem a to, 

k čemu nás vede, naplňuje náš život hlubokou radostí a štěstím. Je to vzájemné dávání a 

přijímání, je to nezištná pomoc a povzbuzování. Láska k nejbližším a k  bližním nebo 

potřebným nás vede k tomu, že pomáháme druhým, obětujeme svůj život pro děti, pro 

nemocného nebo postiženého partnera. Láska k potřebným a trpícím vede někoho k tomu, 

že se rozhodne celý svůj život zasvětit pomoci a službě chudým, nemocným nebo nešťastným 

lidem. (A. Schweitzer, N. Winton) Manželství a rodina – to je krásný životní ideál a cíl! Kdo žije 

z lásky pro druhé: ať už pro ty nejbližší anebo pro jiné, potřebné, má pro co žít! Přesto 

nemůžeme nevidět, že zrovna v této oblasti se lidem nedaří nacházet vždy radost a 

uspokojení. Mnohá manželství začínají láskou a končí rozvodem. Rodiče promítají do svých 

dětí svá vlastní přání a chtějí z nich mít tenisové hvězdy, známé fotbalisty nebo Superstar. 
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Připravují je o kouzlo dětství, vnucují jim vlastní cíle, aby si „léčili“ své nenaplněné 

touhy…Místo radosti naše snahy přináší často bolest a zklamání. 

Další oblastí, ve které se jako lidé vyžíváme a nacházíme v ní určité životní naplnění, jsou 

naše zájmy, naše koníčky. Někdo má chalupu, kde tráví hodně času. Někdo jiný se zajímá o 

auta, jezdí na závody, sleduje všechno kolem motorového světa a sportu. Někdo  je 

nadšeným Slávistou a někdo se zase upsal Spartě. Čas, peníze, síly…ničeho nelitujeme, když 

se jedná  o náš zájem. Naše zájmy jsou pro nás důležité, protože se u toho odreagujeme, na 

chvíli jsme ve světě fotbalu, hokeje, vláčků, známek, hudby, prostě něčeho, co nás těší… Jsou 

koníčky, které jsou užitečné a dobré. Ale existují i takové zájmy, které náš život ničí. – Když se 

lidé věnují hazardním hrám, holdují alkoholu nebo tráví hodiny ve dne - v noci na internetu, 

to už je zájem, který se stává závislostí a ta je nebezpečná…Spousta lidí v touze po 

duchovních zkušenostech experimentuje v oblasti magie, spiritismu a to také není pomoc 

pro život. Zde lidé riskují víc, než tuší. - Není jedno, pro co žijeme. Dobré a užitečné jsou 

takové záliby, které nám nějak pomáhají, rozšiřují náš obzor, slouží zdraví… 

Proč o tom všem mluvíme při této křesťanské bohoslužbě? Jednak proto, že je to životně 

důležité téma, a jednak proto, že k tomuto tématu nám má co říct Ježíš Kristus. Ukazuje nám, 

že život je velký dar od Boha. Vysvětluje, že se z něho můžeme radovat. Zároveň říká, že se 

máme dívat na Něho a brát si z Něho příklad. Díky víře v Krista všechny důležité životní 

hodnoty i běžné věci získávají nový, hlubší rozměr. Když patříme Kristu, vzhlížíme k někomu, 

kdo je všude s námi, ohlížíme se na autoritu, která je vyšší než náš šéf nebo ředitel. Ať 

děláme cokoliv, snažíme se to dělat co nejlépe. Když jsme na životní křižovatce, ptáme se 

svého Pána, jak nás chce vést. Odpovědi hledáme a nacházíme nad Biblí, v modlitbě i 

v rozhovoru s přáteli-křesťany. – Jako křesťané máme také různé zájmy, které nás baví a 

které také něco stojí. Ale víme, že by nemělo být na úkor rodiny, že by to nemělo být něco, 

co nás odvádí od Boha anebo škodí zdraví… – Když myslím na manželství a rodinu, vidím, 

jaká je v tom pomoc, když věříme v Krista. Sílu k lásce, k věrnosti, k odpuštění nebo 

k trpělivosti hledám u Boha. On dává mé lásce a mému prožívání ještě jiný, nový rozměr a já 

děkuji Bohu za dar lásky, za manželku, za děti, za přátelé! Když se otevřeme pro Boží lásku a 

uvěříme v Ježíše Krista, máme pro co žít. Náš Bůh dává našemu životu rozměr věčnosti 

(někdo by řekl v dnešní terminologii – prožíváme svůj život nejen ve formátu 3D nýbrž 4D!). 

Ve víře poznáváme, že náš život má smysl už proto, že nás Bůh miluje, že nás zachránil před 

věčnou smrtí, že do našeho života vstoupil a že ho naplňuje svými vzácnými dary. Víra 

v Ježíše Krista, osobní vztah k Bohu, který nás ve všem přesahuje, má naprosto dominantní 

vliv na vše, co děláme. Na naše myšlení, mluvení, jednání. V tom je pomoc křesťanské víry, že 

nás uvádí do spojení s Božím zdrojem lásky, moci, naděje, radosti i pokoje, které jinde 

nenajdeme. Cesta víry je cestou osobní proměny a zrání, kdy ve všem, co děláme, žijeme pro 

Boha, a zároveň žijeme naplno sami i pro druhé. Na cestu takového života vás chci dnes 

všechny pozvat. Ve jménu Ježíše Krista, který nasadil  svůj život pro nás. Když dáme život 

Kristu, máme pro co žít, ať už se nám daří tak, jak si to přejeme anebo  věci zrovna vycházejí 

jinak. Ježíš Kristus je nám všem nablízku a chce, abychom Mu věřili.         (6.2.2010 – B. Kaleta)        


