
HNĚV
Co říká Bible o lidských emocích?
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III. Rozhněvaný Bůh
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V. Otázky / úkoly



PSYCHOLOGICKÝ POPIS ÚZKOSTI

PŘEKÁŽKA NA CESTĚ

KOMPAS

BOJ, ÚTOK

TLAČÍTKO

CO MI ČEMU BRÁNÍ

OKNO

UČENÍ / GENETIKA

UČENÍ

JDI ODE MĚ PRYČ

KOMUNIKACE

NAHROMADĚNÍ ZLÉHO

PAMĚŤ

ŠÍŘÍ SE

PŘEDÁVÁNÍ

?

VÝVOJ



RODINY KDE SE HNĚV STAL STYL ŽIVOTA

Nešťastná 
rodina – hněv 

vyjadřuje 
bolest

Uspěchaná 
rodina – hněv 
vyjadřuje stres

Bojovná 
rodina – hněv 
je způsob boje 
a ochrany sebe

Neuspokojující 
rodina – hněv 
je vyjádřením 

touhy 

Pediatr Tim Murphy:
Koncept čtyř typů 
rodin v každé z nich 
hraje hněv jinou roli.
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TÉMA HNĚVU V BIBLI

Společná práce… 

• Mojžíšovo vymrčování na Bohu

• Mojžíš se rozhněval (praštil do skály, Egypťana, s deskami zákona)

• Kain zabíjí Ábela

• Ježíš vyhazuje penězoměnce 

• Boží hněv…

• …

• ..
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PRINCIPY BOŽÍHO HNĚVU

• Velmi častý - Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a 
nepravosti lidí kteří svévolně potlačují pravdu.“ (Ř 1:18)

• Spravedlivý - Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro 
den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. (Ř 2:5)

• Bůh v něm nenachází zalíbení - Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok 
Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a 
byl živ? (Ez 18:23) 

• Je neoddělitelně provázán s Boží láskou 

• Kvůli lásce Boží hněv padl na Ježíše

• Kvůli lásce Boží hněv působí na mě aby ničil můj hřích

• Kvůli lásce Boží hněv působí proti zlým lidem



JEŽÍŠŮV HNĚV

Výskyty: Marek 3:5 / 10:14 / 11:15
Spouštěč: lidé, lidé překrucující Boží slovo, lidé co pořád 
nechápou, znesvěcují Boží chrám… hřích… (nechovají se v 
lásce), bránili lidem přístupu k Bohu
Projev: rozhněvaně se rozhlédl, vyhnal je, vynadal jim … a pak 
to vysvětlil, názorně ukázal
Význam: nehněval se sobestředně, ale vždy když viděl jak se 
lidé nechovají v lásce, hněvá se když brání Boží věc a ne když 
ohrožovali jeho samotného
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PODNĚT OBJEKT

JÁ

HŘÍŠNÝ HNĚV – HŘÍCHY V RŮZNÝCH FÁZÍCH

KRÁL SAUL NENÁVIDÍ 
DAVIDA

BÝT POMALÝ K HNĚVU 
(JK 1:19)

ŠIMEON A LEVI 
VYVRAŽDÍ MĚSTO

BŮH ŘEŠÍ HŘÍCH ČLOVĚKA
• HŘÍCH JE ZLÝ
• NEŘEŠÍ HNED
• OBRÁTÍ PROTI SOBĚ



SVATÝ HNĚV (BOŽÍ HNĚV V KNIZE JEREMIÁŠ)

hněv 34

smutek 5

radost 2

lítost 6



SVATÝ HNĚV (JEREMIÁŠOVI EMOCE V KNIZE)

strach, 8

hněv, 4
stud, 3

smutek, 6

úzkost, 3 radost, 1



SVATÝ HNĚV (JEREMIÁŠ 15:15-21)

• Základní úkol Jeremiáše: Jr 1:17 Ty však přepásej svá bedra, povstaň a
vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jen se jich neděs, jinak tě naplním
děsem z nich. Hle, učinil jsem tě dnes opevněným městem, sloupem
železným a bronzovou hradbou nad celou zemí proti králům judským,
proti jejich velmožům, proti jejich kněžím i proti lidu země. Budou proti
tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou, neboť já budu s tebou a
vysvobodím tě, je výrok Hospodinův."

• Praktický projev: Jr 6:11 Jsem naplněn Hospodinovým rozhořčením,
marně se snažím je ztlumit. "Vylej je na děti v ulicích i na skupiny
jinochů; polapen bude zároveň muž i žena, stařec i ten, kdo dovršil své
dny.



SVATÝ HNĚV (JEREMIÁŠ 15:15-21)

• Prožívá
• Samotu

• Potupu (vložený stud)

• Bolest 

• Hněv 

• Podveden ze strany Boha

• Bůh ho vyzývá
• Pokračuj dál 

• Má dál mluvit Boží slovo



JAK NA HNĚV?

• Je to hřích a ne jen temperament

• Vyznat hřích a činit pokání

• Mlčet 

• Vyjádřit své pocity v modlitbě

• Rozumně bojovat za dobrou věc
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OTÁZKY / ÚKOLY

• Co mě nejvíce rozčiluje? 

• Které válečné fronty mám pustit? 

• V jaké oblasti Bůh chce, abych bojoval? 




