
„Desatero radosti“ 

kázání:  KS Praha – region Střed, 23.6. 2019  - Petr Kácha  

 
Řím 14,17 

Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu 
Svatém.  
 

Radost je jedna ze tří složek Božího království. Jak vzniká a jak si ji udržet? 
 

1. Evangelium je radostná zpráva: 

Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim.  Žid 4,2 

A v onom městě nastala veliká radost.  Sk 8,8 
 

2. Radost ze spásy: 

Pán Ježíš říká: "Ale z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové; radujte se, že 
vaše jména jsou zapsána v nebesích.“   Lk 10,20 

Vrať mi veselí (radost) ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha.  Ž 51,2 
 

3. Radost jako ovoce Ducha: 

Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 
mírnost, sebeovládání.  Gal 5,22-23 
 

4. Radost jako efekt či zkušenost, když jsme v Boží přítomnosti: 

Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je 
věčné blaho.  Žalm 16,11 

Před Hospodinem, který mě vyvolil místo tvého otce a místo celého tvého domu a 
ustanovil mě vévodou nad Hospodinovým lidem, nad Izraelem, před Hospodinem se 
budu radovat.   2. Sam 6,21 

A učedníci byli stále naplňováni radostí a Duchem Svatým.  Sk 13,52 
 

5. Radost jako vzájemná služba: 

Obava v srdci člověka zdrcuje, ale dobré slovo mu dává radost.  Př 12,25 
 

6. Štědrost: 

Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť 
radostného dárce miluje Bůh. 2.  Kor 9,7 
 
 



 
7. Poslušnost: 

Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý 
den má dost vlastního trápení.“  Mat 6,34 
 

8. Zdravá identita: 

Jejím oděvem je síla a důstojnost, s úsměvem (s radostí, se smíchem) vyhlíží 
budoucnost.  Přísl 31,25 
 

9. Zkoušky: 

Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, 
že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost ať má dokonalý výsledek, abyste 
byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo.  Jak 1,2-4 
 

10. Radost jako přikázání: 

Služte Hospodinu s radostí, předstupte před něj s jásáním.  Žalm 100,2 

 
 

Co dělat, když radost nemáme? 

1.   Být v Boží přítomnosti  

2.   Sytit se Božím slovem  

3.   Modlit se  

4.   Zvětšovat evangelium  

5.   Vzájemná služba (sloužit ostatním a nechat si sloužit) 

6.   Štědrost (protože požehnanější je dávat nežli brát) 

7.   Být součástí církve (místního sboru) 

8.   Zdravá identita – vědět, kým jsem a co mám v Kristu 

9.   Mít správný přístup ke zkouškám 
 
 
 


