
Co krásného jste v poslední době zažili?
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Reálný Bůh



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.

3. Bůh je láska – Je silou, která směřuje k tomu, co je
dobré pro ni i pro druhé.

4. Bůh je věčný – Existuje mimo kategorii našeho
času. Dějiny před ním leží jako vrstvy sedimentu.
Setkávám se s ním v přítomném momentu.

5. Bůh je trpělivý – Bůh je ochotný „dlouho trpět“
6. Bůh je neměnný ve svých cílech a záměrech, ve

svém charakteru, je věrný svým slibům. Ovšem nám
lidem se může jevit jako proměnlivý, často protože
chce změnit nás, a naši představu o něm.

7. Bůh je nezávislý – Existuje sám o sobě, nepotřebuje
mě, nemám nic co bych mu mohl dát, ale přesto po
mě touží a poutá se ke mně.



Krásný Bůh
Jsem fascinován Bohem, který je krásný



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? 



„Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy 
nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny 
svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho 

chrámě jej hledal“ 
Žalm 27,4 

Tak je Hospodin, jejich Bůh, v onen den zachrání, stádečko 
svého lidu. Jako drahokamy v čelence budou zářit nad jeho 
zemí. Jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása! Působí, že 

mládenci prospívají jako obilí a panny jako mošt.
Zacharjáš 9,16-17



Co je to krása? 

Objektivní pohled – Krása je imanentní vlastnost dané věci 
Subjektivní pohled – Krása závisí na tom, jak jí kdo vnímá

Shrnující přístup

Krásné je to co sedí, zapadá do kontextu.
(objektivní vlastnost i subjektivní kontext)



Klement Alexandrijský Johnatan Edwards C. S. Lewis

John Piper Johnatan King





Krása je to co dělá Boha Bohem. Bůh je Bůh 
a je rozpoznatelný od všech ostatních stvoření 
a vyvýšen nad nimi především pro svou krásu. 

Ne kvůli své svrchovanosti, ani hněvu, ani milosti, 
ani vševědoucnosti, ale krása je to co definuje Boží 

božství. Všechny další vlastnosti jsou o Bohu 
pravdivé, ale jsou podřízeny Boží kráse. 

Johnatan Edwards



Bůh stvořitel krásy:

• Za každým dnem se 
Bůh ohlíží a říká že byl 
„dobrý“ 

• Slovo dobrý není jen 
vyjádřením morální 
kategorie, ale 
obsahuje i estetickou 
kvalitu

• Překlad by klidně 
mohl být „krásný“

• Kazatel 3:11



Píseň písní 

• Muž a žena –
krásní jeden pro 
druhého

• „Jak jsi krásná 
přítelkyně moje…“

• „Jak jsi krásný, 
můj milý,  jak 
hezounký jsi!...“



Krásný Bůh

• Bůh je požehnaný, krásný sám o sobě

Ž 66:20, L 1:68, Ř 9:5

• Bůh je šťastný a úplný sám v sobě 

• Žalm 27,4 

• Zacharjáš 9,16-17



Nehezký Ježíš

Vyrostl před ním jako výhonek a
jako kořen z vyprahlé země.
Neměl vzezření ani důstojnost,
abychom na něho hleděli s úctou
ani vzhled, abychom po něm
toužili. Opovržený a lidmi
zavržený, muž plný bolestí, který
znal nemoci; jako někdo, před
nímž člověk skryje tvář – všemi
opovržený, takže jsme si ho
nevážili.

Izajáš 53:2-3





Dovedu rozpoznat 
opravdovou krásu?

Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají
cvičením své smysly vypěstovány tak, že
rozeznají dobré (krásné) od špatného. 

Židům 5:14 



Dovedu rozpoznat 
opravdovou krásu?

Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání 
moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on.

Gn 3:6



Dovedu rozpoznat 
opravdovou krásu?

Ježíš to zpozoroval a řekl jim: „Proč trápíte tu ženu? Vykonala dobrý (krásný) skutek“
Mt 26:10



Dovedu rozpoznat 
opravdovou krásu?

A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: „Ten člověk byl opravdu 
Syn Boží.“

Mk 15:39



Stávám se sám
krásným?

Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, aby ji
posvětil, když ji očistil vodní koupelí, aby sám sobě postavil slavnou (nádhernou) církev,
která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a
bezúhonná.

Efezským 5:25



Jestliže věřím v krásného 
Boha: 

1. Mám z něj, jeho blízkosti, z jeho 
bytí a stvoření radost, protože 
radost je emoce, kterou prožívám v 
přítomnosti toho, co hodnotím jako 
dobré a krásné. 

2. Zaměřuji se na to, co je krásné, 
čisté, dobré, správné, zbožné a 
jsem proměňován Duchem Božím 
ke kráse

3. Hledám slova, tóny, tahy, činy a 
další způsoby jak Boží krásu 
uchopit, vyjádřit a předat



„Vypěstujte krásný strom, a jeho ovoce 
bude krásné, nebo vypěstujte špatný 

strom, a jeho ovoce bude špatné. 
Vždyť strom se pozná podle ovoce.

Matouš 12:33


