
Tolik se hněvám

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v 
soužení vždy velmi osvědčená.

Žalm 46:2
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Do jakých situací je řečeno?

• Efezským 4:26 Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad
svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa
ďáblu.

• Jakubův 1:19-20 Pamatujte si, moji milovaní bratří:
každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k
mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem
spravedlnost Boží neprosadíš.

• Jr 15:17 Nesedám v kruhu těch, kdo se vysmívají, a
nejásám. Kvůli tvé ruce sedím osamocen, neboť jsi mě
naplnil svým hrozným hněvem.

• Marek 10:14 Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim:
„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť
takovým patří království Boží.



Anatomie hněvu

Jakub 4:1-10

Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdali ne odtud -- z
vašich rozkoší, které bojují ve vašich údech? Dychtíte, ale
nemáte. Zabíjíte a žárlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout.
Hádáte se a bojujete, a nic nemáte, protože nežádáte.
Žádáte a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to
vynaložili na své rozkoše. Cizoložníci a cizoložnice! Nevíte,
že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy
chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či
myslíte, že nadarmo praví Písmo: Žárlivě touží Duch, který
v nás přebývá? Ještě větší je však milost, kterou dává.
Proto Písmo praví: ‚Bůh se staví proti pyšným, ale
pokorným dává milost. Poddejte se tedy Bohu. Postavte se
proti Ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu, a přiblíží se
k vám. Očisťte ruce, hříšníci, a očisťte srdce, lidé dvojí
mysli. Pociťte svou ubohost, naříkejte a plačte. Váš smích
ať se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost.
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Interpersonální konflikty jsou 
způsobeny intrapersonálním 
konfliktem mezi potřebami a 

touhami člověka.
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Postava:

Po čem touží:

Co mu brání:

Jak se chová:



Druzí lidé / okolnosti

Moje vlastní vášně

Zabíjíte
Žárlíte
Hádáte se
Bojujete

ČTENÁŘ

Lidský hřích

Touží po člověku

Staví se 
proti pyšným

BŮH

Hádky a konflikty lidí

Touží po pokoji

„Cizoložníci“
„hříšníci“
„lidé dvojí mysli“

AUTOR

Ďábel

Touží po Bohu

Poddat se Bohu
Vzepřít ďáblu
Přiblížit se
Očistit, plakat

ČTENÁŘ



Ďábel

Touží po Bohu

Poddat se Bohu
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Očistit, plakat
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• Hříšný hněv – činit pokání, očistit se
• Řešit touhy ve svém nitru
• Vyhněvat se v modlitbě
• Posílit zbožnost a vztah k Bohu
• Učit se mlčet 
• Bojovat za to k čemu mě Bůh povolává
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HŘÍŠNÝ HNĚV



BOŽÍ SVATÝ HNĚV

• 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




