
OTÁZKY DO SKUPIN

Texty ke čtení:

• 1.Janův 2: 28-29

• Jan 15:1-17

• 1. Janův 4:16-21 

Zamyšlení: 

1. Jak byste vysvětlili ‘co je láska’ pětiletému dítěti? A jak byste vysvětlili, 
co je Boží láska? V čem je stejná? V čem se liší? 
Druh lásky, kterou miluje Bůh, je zcela jedinečný. Jaká úskalí přináší 
to, když budeme Boží lásku hodnotit pouze na základě naší lidské 
zkušeností?  
 

2. Když přemýšlíš nad svým běžným dnem, jak projevuješ  lásku svému 
partnerovi, dětem, rodičům, přátelům, kolegům, spolubydlícím, 
sousedům nebo ostatním lidem, se kterými jsi v kontaktu?  
Zamysli se nad třemi konkrétními lidmi ze tří různých skupin.  
Projevuješ někomu také bezpodmínečnou lásku?

 

Do Bible:

1. Přečtěte si Jan 15:1-17 

V textu se používá spojení “zůstane ve mně” a “nezůstane ve mně”. 
Najděte všechna jeho užití. Co vás na nich zaujalo? 

Co podle tohoto textu znamená zůstávat v Kristu, zůstávat v Jeho 
lásce? Jak se to projevuje prakticky?

V jakých spojeních se v textu používají slova láska a milovat?  
Jak je zde popsána láska Boha k nám a jak máme projevovat Bohu 
svou lásku my? 

 



2. Přečtěte si 1. Janův 4:16-21

V jakém poměru se k sobě mají podle tohoto textu láska a strach? 
Proč naše lidská zkušenost s láskou často strach zahrnuje? Čeho se 
bojíme? Co to o nás a naší lásce vypovídá?

Co je podmínkou toho, aby člověk mohl milovat? Jak člověka limituje 
neschopnost lásku přijmout v tom, aby lásku mohl dát? 

Jak se nutně musí viditelně projevit láska k Bohu? O čem svědčí, když 
tyto viditelné projevy chybí?

Aplikace: 

1. Co pro tebe osobně prakticky znamená zůstávat v Kristu? Co ti v tom 
pomáhá, co ti v tom překáží? Jsou oblasti, nebo situace, kdy je to pro 
tebe těžší než jindy? Jak se to projevuje?

2. Když se podíváš na svůj život, je nějaká oblast, ve které se snažíš si 
zasloužit Boží lásku? Jaké lži způsobují, že si chceš Boží lásku zasloužit, 
že ji nedokážeš přijmout jako bezpodmínečnou? Jak se to projevuje 
a co ti to ukazuje o tobě?  
 
Jak a v čem potřebuješ změnit své smýšlení, aby tvé chování nebylo 
projevem snahy lásku si zasloužit, ale projevem vděčnosti za to, že tě 
Bůh bezpodmínečně miluje a přijímá? Jak se tato změna projeví?

3. Jak můžeme jako skupina nebo celá Trojka lépe odrážet Boží 
jedinečnou lásku? Kde máme rezervy, kterými konkrétními kroky 
je můžeme zaplnit? Kdo kolem nás potřebuje prakticky projevenou 
lásku a jak konkrétně můžeme na tuto potřebu reagovat?


