
„Milují jen milovaní“  
kázání:  KS Praha – region Střed, 28.11. 2021  –  Lubomír Ondráček  
 

1. Jan. 4, 9 – 19 
  

9 V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, toho 
jediného, abychom skrze něho měli život.  
10 V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal 
svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.  
11 Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat.  
12 Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a 
jeho láska v nás dosáhla svého cíle.  
13 Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal ze svého 
Ducha.  
14 A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, Zachránce světa.  
15Kdo by vyznal, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.  
16 A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo 
zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.  
17 V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, 
neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě.  
18 V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, 
a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.  
19 My milujeme, neboť on první miloval nás.  
 

Láska a přijetí patří k základním lidským potřebám,  
se kterými jsme byli stvořeni 

 Verše 9 – 10 – známe, ale jsme si vždy jisti tímto absolutním Božím přijetím a jeho 
láskou? A to zvláště ve chvílích, kdy je nám těžko a nevidíme Boží zásah? 
 

Zdroj naší lásky je v Boží lásce k nám 

Verš 10 – 11 – Bůh si nás zamilovat dříve než my jeho 

Verš 12 – duchovnost se těžko měří, ale zda v nás Boží láska dosáhla cíle změřit 
lze. Nejsme zodpovědní za ostatní, ale za sebe. 

Verš 17 – bojíme se přicházejícího soudu nebo se na něj těšíme? Jaká je naše 
jistota? 

Verš 19 – nebudeme milovat Boha ani lidi, pokud nebudeme mít sami jistotu, že 
Bůh přijal a miluje nás. 
 


