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Souvisí spolu štěstí a radost? K jubileu si přejeme zdraví, štěstí, spokojenost, radost. 

Pokud jsme zdraví, máme pěkný dům, dobrou práci, hodného partnera, … máme radost. 

Pokud nemáme zdraví, práci, dům,… můžeme být radostní? Můžeme, ale dokáží to jen věřící lidé. 

Štěstí je Boží dar. Nevěřící to ale tak nevidí. O štěstí není v Bibli psáno, ale o radosti ano. 

Gal 5,22. 

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost. 

1 Tes 5,16. 

Stále se radujte. 

Radost nevěřícího je jiná, než radost věřícího. Dnes lidé téměř neznají Boží zákon a nedokáží rozeznat 

dobro od zla. Za dobro považují to, co SE STAVÍ  jako dobré, ne co JE dobré. 

Nevěřící se mnohdy dokáží radovat více, než my. Chovají se k sobě žoviálně, nemají úctu ke starším, neznají 

Boží zákon. Co dělají teď a připadá jim jako dobré, berou jako správné. 

Radost v Biblickém slovníku – „radost je příznačným rysem biblické zbožnosti“. Radovati se, veseliti se před 

Hospodinem, byl stejný výraz jako pro „účast na bohoslužbě“ . 

Neh 8,10. 

Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic 

připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší 

záštitou." 

 

Žalm 119, 111. 

Tvá svědectví budou mým dědictvím věčně, z nich se veselí mé srdce. 

 

Jan 15, 11. 

To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná." 

 

Sk 13, 52. 

Ale učedníci byli naplnění radostí a Duchem svatým. 

 

Jak je to s radostí? Jako s milostí. Nevěřící dokáží prožívat život radostněji než my, protože na ně není činěn 

žádný nátlak ze strany satana. Jejich radost je jen radostí na této zemi. Satan nám brání v prožívání pravé 

radosti. My radost prožíváme jako závdavek Božího života na nové zemi. 

Vytrvejme jako převzácný Boží lid až do konce. 
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