
VIERA BEZ EMÓCII VS. RADOSŤ SPOJENÁ S VIEROU 

 

Znudení, smutní kresťania bez ţivota, bez radosti - vidíme to všade okolo seba. 

Sme napomínaní dať si pozor na závislosti na záţitkoch, ale niekedy ideme do opačného extrému a 

neprejavujeme radosť 

z toho, čo s nami Boh urobil.  

 

"Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať." Kaz 3,4  

 

- toto je čas radovať sa! Jeţiš vstal zmŕtvych. Predstavme si slovenských hokejových fanúšikov, ktorých by 

nepohol nejaký rozhodujúci 

gól na majstrovstvách sveta. Ťaţko sa také niečo predstavuje, pretoţe kričíme, radujeme sa, sme plní nadšenia. 

Niekedy sme však akoby 

mŕtvolky, ktoré sa nevedia tešiť z toho, čo pre nás urobil Jeţiš a z víťazstiev, ktoré nás s ním čakajú.  

 

 

RADOSŤ v Boţej prítomnosti 

 

"Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!" Flp 4,4 

 

"Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť" Gal 5,22 

 

"Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná." Jn 16,24 

 

"Zaradoval som sa, keď mi povedali: "Pôjdeme do domu Pánovho." Ž 122,1 

 

"Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky,  aby vám vaša vyskúšaná 

viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, 

keď sa zjaví Ježiš Kristus.  Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte 

nevýslovnou radosťou, plnou slávy, " 1 Pt 1,6-8  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UROBME OSLAVU HODNÚ KRÁĽA KRÁĽOV POČAS CHVÁL I MIMO NICH 
 

 

"Môj nárek si obrátil na tanec, roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou" Poďte, plesajme v Pánovi, 

oslavujme Boha, našu spásu. Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami." Ţ 95,1-2 

Tvoja radosť sa má prejaviť aj navonok. Prejavuješ radosť z Boţej prítomnosti v tvojom ţivote? Dávaš svoj 

talenty (hudobné, výtvarné, rečnícke, modlitebné, organizačné, tie spojené s pohostením ako prejav radosti a 

nadšenia z Pána) v svojej farnosti, spoločenstve?  

"ALELUJA. Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe  Chváľte ho za jeho činy 

mohutné chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť .Chváľte ho zvukom poľnice, chváľte ho harfou a citarou. 

Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou. Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, chváľte ho 

jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA " Ţ 150,1-6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(NE)VĎAČNOSŤ (otupení ľudia, ktorí nevidia a neváţia si obrovské milosti) 

 

 

BERIEŠ ZÁZRAKY ZA SAMOZREJMOSŤ? - Odpustenie, uzdravenie, nové začiatky, prítomnosť Ducha 

Svätého a jeho moc, večný ţivot 

 

"Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemú desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne 



kričali: "Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!" Keď ich uvidel, povedal: "Choďte, ukážte sa kňazom!" A ako šli, 

boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na 

tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: "Neočistilo sa ich desať? A tí 

deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?  A jemu povedal: 

"Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila."  Lk 17,12-19 

 

NIE SI JEDNÝM Z TÝCH DEVIATICH? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Čím viac času tráviš s Bohom, tým silnejší je váš vzťah. 

A čím silnejší je náš vzťah, tým väčšiu radosť v ňom máme. 

Čím väčšiu radosť máme v Kristovi, tým väčšou hrozbou sme pre diabla a démonov: 

 

"Radosť v Pánovi je vaša sila!" Neh 8,10 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Súvisiace odkazy a zdroje: 
 
http://www.purposedriven.com/blogs/dailyhope/index.html?contentid=4697 
 
http://www.startingwithgod.com/knowing-god/what-is-faith/ 
 
http://www.liferesearchuniversal.com/closetojesus.html 
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