
Jakou máte zkušenost se žárlivostí?





„Žárlivost v lásce je jako sůl v jídle. 
V malém množství dodá jídlu chuť a sama 
zůstane bez povšimnutí. Když její mnoho 

stává se životu ohrožující“
Mayw Angelou

„Pokud jste nezažili žárlivost, 
tak jste nemilovali“

Augustin

„Žárlivost je drak, který pozře lásku pod 
záminkou její záchrany“

Havelock Ellis



Žárlivost se děje v rámci sociálního 
trojúhelníku, kdy někdo vnímá druhého 
jako někoho kdo potenciálně ohrožuje 

důležitý mezilidský vztah.  

Já

manželka „kamarád“
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Bůh

já dobré jídlo





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.

8. Bůh je krásný – Bůh ve své celistvosti je krásný, přitažlivý a vzbuzuje
radost a vděčnost.

9. Bůh je odvážný – Ježíš v Getsemane překonává strach těžce
vydobytou odvahou.

10. Bůh je všude-přítomný – Bůh je prostorově stále blízko, ale přesto
mezi námi může být vzdálenost daná naší „nepodobností“.



Žárlivý Bůh
Věříme v žárlivého Boha?



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? 



Žárlivost

ζῆλος ַקנָּא



Exodus 20:5, 34:14 …Nebudeš se ničemu
takovému klanět ani tomu sloužit. Já
jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě

milující. Stíhám vinu otců na synech do 
třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě

nenávidí… Nebudeš se klanět jinému
bohu, protože Hospodin, jehož jméno je 

Žárlivý, je Bůh žárlivě milující. 

Deuteronomium 4:23 Dávejte si pozor, 
abyste nezapomněli na smlouvu

Hospodina, svého Boha, kterou s vámi
uzavřel, a neudělali si tesanou sochu, 

zpodobení čehokoli, co ti Hospodin, tvůj
Bůh, zakázal, neboť Hospodin, tvůj Bůh, 

je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující. 

Deuteronomium 5:9 Nebudeš se ničemu
takovému klanět ani tomu sloužit. Já
Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě

milující. Stíhám vinu otců na synech i do 
třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě

nenávidí, 

Deuteronomium 6:14 Nesmíte chodit za 
jinými bohy z božstev těch národů, které
jsou kolem vás, neboť uprostřed tebe je 
Bůh žárlivě milující, Hospodin, tvůj Bůh. 
Ať Hospodin, tvůj Bůh, nevzplane proti
tobě hněvem a nevyhladí tě z povrchu

země.



Pozorování Boží žárlivosti

• Boží žárlivost se vztahuje v prvé řadě na lidské modly.

• Když by Bůh nebyl žárlivý, tak není milující, protože 
by mu bylo jedno jestli mu lásku opětujeme nebo ne

• Boží žárlivá láska je vyhrazena pouze jeho lidu, těm 
které zachránil a kteří s ním sami vstoupili do 
smlouvy (obraz žárlivosti v manželství) 



Může člověk odrážet Boží žárlivost? 
„Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mé rozhořčení od Izraelců
tím, že dal uprostřed nich průchod mé žárlivosti, takže jsem ve své žárlivosti s
Izraelci neskoncoval.

Numeri 25:11

Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mne stráví.‘

Jan 2:17

Kéž byste ode mne snesli trochu nerozumu – ano, snášejte mne! Vždyť vás žárlivě
střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou
pannu odevzdal Kristu. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své
lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od
upřímné oddanosti Kristu. 2 Korintským 11:1
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• Apoštol Pavel žárlí na Korintské a jejich vztah k heretickým učitelům
• Svou žárlivostí odráží Boží žárlivost
• Sám Pavel se staví do role „gardedámy“, která hlídá snoubenku aby neměla

zaječí úmysly
• Není Pavlova žárlivost patologická? Není to hřích?
• Rozdíl mezi patologickou žárlivostí a zdravou je v osobní síle a zralosti, kterou

vykazuje žárlící osoba. Pavel není patologický v tom smyslu, že je v celém
dopise velmi osobní a zranitelný, jde z kůží na trh a to by nezralý muž nedělal.



Příklady, kde je lidská žárlivost hříchem?

• Skutky 14:45

• Římanům 10:2

• Jakub 3:14-16

• Galatským 5:20

• 2. Korintským 12:20







Bůh žárlivec,
je slabí a křehký
a chce odstranit 

cokoliv co by lidem
bránilo být s ním. 

Křesťané, kteří
příliš oddělují 

duchovní 
a neduchovní

aspekty života, 
věří v takovouto 

karikaturu
žárlivého Boha.





Bůh žárlivec,
je sobecký,

a nechce dát 
svým lidem 

svobodu
je mocný 

a donutí je, 
aby byli s ním.



• Jakou mám sám zkušenost s žárlivostí a jak se 
tato zkušenost odráží na mé představě 
žárlivého Boha? 

• Boží žárlivost je pro mě nadějí, protože vím, že 
se za mě bude bít i když já už nebudu mít sílu. 

• Kdy mohu i já odrážet druhým věřícím lidem 
Boží žárlivost? 

• Jak si mohu být jistý, že to, co přijímám jako 
dobré Boží dary není modloslužba?



Jestliže věřím 
v žárlivého Boha…

1. Všechno dobré, krásné a příjemné, 
co přijímám je pro mě způsobem 
kterým vzdávám chválu Bohu.

2. Modlím se před jídlem 

3. Mám naději, že Bůh bude žárlit na 
moje modly a nenechá mě jim na 
pospas, ale bude proti nim bojovat. 

4. Žiji s tím, že můj vztah k Bohu je 
naprosto výlučný a přesahuje 
všechny ostatní kategorie


