


Ctnosti pro nás…

Láska Radost Pokoj Trpělivost

Laskavost Dobrota Věrnost Tichost

Mírnost Sebeovládání Spravedlnost Soucit

Pokora Pohostinnost Zdrženlivost Odvaha



RADOST



RADOST

Radost je emoce, kterou prožívá naše tělo a duše ve chvíli, kdy automaticky

vyhodnotí, že je v přítomností něčeho, co je dobré.

KOMPAS SPOUŠTĚČ PAMĚŤ KOMUNIKACE NAKAŽLIVOSTUČENÍ OKNO

Přítomnost 
dobra

Energie, 
úsměv, 

otevřenost

Přítomnost 
dobra

Přidej se ke 
mně, tady 
je dobře

Posilování 
toho co mi 

udělalo 
radost

Předání na 
druhé lidi

Co považuji 
za dobré a 
hodnotné



RADOST
Mám radost z…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

Myslím si, že je dobré když………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

Vede mě to k tomu, že ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

Znamená to, že jsem ………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...



Radost a utrpení
Dopis apoštola Pavla Filipským 

Jaké různé druhy utrpení Pavel v textu popisuje? 

• Pobyt ve vězení (okovy, soud)

• Lidé, kteří mě nemají rádi (chtějí pro mě zlo)

• Snášet utrpení

• Starosti o to že se někomu stýská

• Má nemocného kamaráda  

• Trápí ho, že někteří žijí jako nepřátelé kříže

• Trpí nouzi, hlad…  

• Samota

• Rozkol ve sboru



Radost a utrpení
Dopis apoštola Pavla Filipským 

Z čeho se Pavel raduje?

• Vzpomíná na ně, modlí se za ně a má radost z 
nich samotných  

• Radost z toho, že se zvěstuje Kristus

• Společná radost, vzájemná

• Jednota komunity

• Radost z toho, že se o něj postarali

• Radost z toho, že vidí výsledek své práce



Radost a utrpení
Dopis apoštola Pavla Filipským 

Z čeho se mají radovat čtenáři Pavlova dopisu? 

• Radujte se „v Pánu“

• Radujte se že se vrátil Epafrodites

• Z toho že nebude Pavel zabit  

•



Radost a utrpení
Dopis apoštola Pavla Filipským 

Jaká teologie Pavlovi pomůže aby byl radostný?

• Víra člověka je Boží dílo a proto se z nich Pavel raduje 
(1:6)

• Důležitý není ten kdo nese zvěst, ale to že se zvěstuje 
Kristus, proto nebrání těm co to dělají ze špatné motivace 
(1:18) 

• Vzorem v pokoře a utrpení je mu Ježíš (2)

• Dar církve jemu je pro jejich dobro a proto se z něj raduje 
a neraduje se z toho že on něco získal (4:17)

• Smrt je pro mě zisk



Radost

Radost z Boha samotného navzdory těžkostem
(viz. Pavel nebo Abakuk) 

Radost z Božích darů neviditelné milosti

Radost z lidí, vztahů a setkání

Radost z Božích darů fyzického světa které 
k nám přichází skrze naše smysly



Specifika současného světa

Technologie
(stroje, počítač)

Délka dožití 
(schopnost léčit 

spoustu věcí)

Hojnost 
(rozežranost) 

Odklon od 
tradičních hodnot 
(rozvody, gender)

Možnosti 
(vzdělání, 
doprava)

Individualizace 
(rodiny, sobectví, 
méně komunitní)

Globalizace 
(informovanost)

Dobročinnost

Rozumnost
Trpělivost

Střídmost
Radost

Vděčnost
Trpělivost

Moudrost

Milosrdenství
Soucit
Odpuštění
Pokora

Zbožnost



Duch doby
Umíme se radovat?

• Radost je vysoká hodnota našeho světa

• Lidé se snaží maximalizovat svojí radost tím, že se
obklopí věcmi, lidmi a prostředím, které na ně bude
působit radostně (dovolené, hry, relax, odpočinek,
jídlo…)

• Není naším „bohem břicho“ (3:19)



Jak odpovědět?

Jak byste na základě dnešního přemýšlení nad 

Biblí, světem i člověkem odpověděli na náhodně

vylosované otázky, které jste položili Bohu.



Shrnutí
•


