
Bůh je úplně milující dárce. Nejen, že 
miluje, on sám je láska. Zahrnuje dobrem 
druhé, aniž by u toho myslel na své vlastní 

dobro. 

Miroslav Volf
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Opakování

1. Bůh je živý – Existuje a vstupuje
jako aktivní partner do mého
života.

2. Bůh je svatý – Je oddělený, čistý,
dokonalý a jiný než jsem já.
Nemohu se k němu jen tak přiblížit.



Bůh je láska
Věřím v Boha, který je láska



Osnova rozhovorů

1. Teze Verše představující tuto Boží vlastnost. A co Ježíš?

2. Příběh Jak se Boží vlastnost projevila v příběhu světa?

3. Protihlas Nabízí Bible určitý protihlas? A co kultura?

4. Karikatura Jak vypadá v lidské duši karikatura tohoto?

5. Co já? Jak je mi s touto Boží vlastností? Jak mě mění? 

6. Diagnostika Jak poznám že v takového Boha ne/věřím? 



Náklonnost 

(k předmětům a věcem)

Erotická láska 

(silná přitažlivost, nejen 
sexuální)

Přátelství

(obnažená osobnost, 
psychická blízkost)

Agapé

(Biblický termín 
používaný pro 

nesobeckou dokonalou 
Boží lásku)  

C. S. Lewis: Čtyři lásky



1 Jan 4:16

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme
v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a
Bůh v něm.

Deuteronomium 4:37-39

Protože miloval tvé otce, vyvolil po nich i jejich potomstvo
a tebe vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou
vyhnal pronárody větší a zdatnější, než jsi ty, a přivedl tě do
jejich země a dal ti ji do dědictví, jak tomu je dnes. Proto
poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře
na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není.



1 Jan 4:16 Deuteronomium 4:37

Bůh je láska miloval tvé otce



Otec

Syn

Duch

Lidé

Mt 3:17 A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný
Syn, jehož jsem si vyvolil.“ (Mt 17.5, Mk 1:11, 9:7, 3:22)

Ř 5:5 A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do
našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Jan 17:26 Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat,
aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich a já abych
byl v nich.



Deuteronomium 7



Římanům 5:1-10



Bůh nás vyvolil
(Mal 1:2)

Bůh nás zachránil

(Dt 7:8)

Bůh prokazuje 
milosrdenství 

(Jr 31:3)

Bůh pomáhá a 
láskou láká 
(Oz 11:4)

Bůh se z tebe 
raduje a jásá

(Sof 3:17)

Bůh nás nazval 
svými dětmi
(1 Jan 3:1)

Bůh nás vychovává 
(Žd 12:5-8)

Položil za nás život 
(Jan 15:13, 
1 Jan 3:16)

Obživil nás spolu
s Kristem
(Ef 4:2-7)

Boží projevy lásky v Bibli



Bible

• Jeví se někde Bůh jako ne-láska?

• Mohu říci komukoliv na světě, že ho Bůh miluje?

• Miluje Bůh všechny lidi stejně?

• Co peklo?



Korán

Laskavý Bůh

• Bůh vás nepotrestá za nevážnost řeči
vaší v přísahách, ale potrestá vás za
to, co srdce vaše si vysloužila. Bùh
věru je odpouštějící, laskavý.

• Laskavé slovo a odpuštění je lepší
než almužna, za níž následuje
špatnost. A Bùh je soběstačný a 
laskavý.



Korán

Laskavý Bůh

Milující Bůh

• Rci: „Milujete-li Boha, pak mne
následujte a Bůh vás za to bude milovat
a odpustí vám viny vaše, vždyť Bůh je
odpouštějící, slitovný.“ (3:31)

• A Bůh přivede lidi, které bude milovat a 
kteří budou milovat Jeho a kteří budou
pokorní vůči věřícím a přísní vůči
nevěřícím…. (5:54)



Bible

Korán

Bůh 
miluje lidi

Lidé milují 
Boha

Lidé milují 
Boha

Bůh 
miluje lidi



Slabá láska

- Bůh slaboch, donucený láskou dělat kompromisy a
sloužit těm, které má milovat. „Ale jo, já chápu že
potřebuješ někoho s kým ti bude líp, tak se prostě
rozveďte a bude líp.“

Dusící láska

- Láska, která mě drží svázaného a neumožňuje mi 
pohyb, oddech a je manipulativní. „ach jo, zase 
nebyl ve sboru, jemu na mě snad vůbec nezáleží“



Věřím v Boha lásky?

• Fantazijní bůh: bůh, který mě má tak rád že mi 
všechno povolí a bude se mnou ve všem souhlasit

• Reálný Bůh: Bůh, který je láska je silou, která usiluje 
o dobré pro druhé a zároveň se nevyhne vlastnímu 
utrpení. 

• Nedělní Bůh: Věříme, zpíváme, vyznáváme, čteme a 
připomínáme si, že nás Bůh má rád

• Všední Bůh:



Jak poznám na sobě, že
nevěřím v Boží lásku?

• Nemiluji druhé (1. Jan 4:7-8)

• Hynu (2. Tes 2:10)

• Zabývám se nepodstatnými 
zákonickými věcmi (Lk 11:42)

• Jsem pyšný na své poznání (1. 
Kor 8:1)

• Mám strach a úzkost z Boha, a z 
jeho soudu (1Jan 4:17-18)



Věříš, že Bůh je láska a
miluje tě?

• Vím, že mám díky Boží lásce
trvalou hodnotu, která nezávisí
na mě samotném

• Obětuji se za druhé a miluji
druhé, pokud věřím, že se Bůh z
lásky obětoval za mě (1J 3:16,
4:11)



My milujeme, protože Bůh 
napřed miloval nás.

1 Jan 4:19


