
WORKSHOP DOVEDNOSTÍ  

  

PŘIJÍMAT DRUHÉ LIDI – SMÍŘENÍ, ODPUŠTĚNÍ A ÚCTA    
 

Hlavní TEZE:  
„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, 

arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé 

dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním 

to budou popírat. Od takových se odvracej.“ 2.Tm 3,1-5. Tak charakterizuje apoštol Pavel poslední dny. Zjistili jsme ale, že se 

popis může týkat také současnosti i nás samotných a že se svět zdaleka nedělí na ty kolem nás, kdo dělají výše uvedené věci, a 

nás věřící, dokonalé a čisté, kterých se to netýká. Stejně jako ostatní kolem nás máme i každý z nás svůj okruh vztahů, ve kterých 

jsme sami sebou i ostatními lidmi vyčerpáváni, zraňováni, nepochopeni, nepřijati nebo je nám vysloveně křivděno, a to zdaleka 

nejen ve věcech naší víry. Naše následování Krista nám samotným neochvějně ukázalo, že i jako věřící lidé druhé vědomě nebo 

nevědomě zraňujeme, využíváme je, neděláme si na ně čas, nevěnujeme jim pozornost, zlehčujeme je či soudíme je, utíkáme od 

zodpovědnosti ve vztazích, křivdíme atd. Takoví jsme. Není to ale kultura, kterou budeme v naší církvi podporovat. Jsme si 

vědomi, že se stále znovu a znovu musíme učit žít ve vztazích život, který je hodný Kristova jména. Jsme Kristem zváni k neustálé 

obnově a proměně vztahů. S tím patrně nebudeme nikdy na této zemi hotovi. Víme, že máme náplň práce na celý život. 

Ježíš svým následovníkům, tedy všem křesťanům, řekl jasné poselství: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem 

milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku 

jedni k druhým." J 13,34-35 (Mk 12,30-31). Křesťané mají mít podle tohoto správně srovnané priority: 1) berou vážně a milují 

všechna slova svého Vykupitele a 2) naplňují jeho přikázání vzájemné lásky. Je tisíc způsobů, jak můžeme lásku druhým prakticky 

prokazovat, ale jsou tři oblasti, kde jsme zjistili, že nás v CBH Bůh nejvíce formoval. Začneme od tzv. „zlatého pravidla“.  

Naučili jsme se o přijímaní druhých především toto: (okruhy k společné práci) 
 
 

ZLATÉ PRAVIDLO TĚCH, KDO SKUTEČNĚ MILUJÍ KRISTA – Mt 7,12 
 

K rozhovoru: - Našemu očekávání dobrého chování druhých lidí vůči nám má něco předcházet. Co to je?  

- Ježíš říká, že jednání je víc než pouhá myšlenka, cit, touha, chtění. Proč mají být věřící zaměřeni na jednání? 

- Říká se, že „nemůžeš-li změnit druhého, můžeš začít měnit sebe“. Je to myšlenka i zlatého pravidla? 

Tvé poznámky, inspirace, otázky: 
 

SMÍŘENÍ 
 

 

       BEZ KRISTA, BEZ VĚDOMÍ, ŽE TI NÁM CO ODPOUŠTĚT NEPOSKYTNEME SMÍŘENÍ – Ef 2,13-16 
 

K rozhovoru: - Co Ježíše stálo smíření člověka s Bohem a nastolení mezilidského smíření? (Jsou to 2 věci - viz v. 13 a 16) 

- Co to znamená, že „v něm je náš mír“? (v. 14-15) 

- Proč Kristovo obětování ukončilo lidské nepřátelství?  

Tvé poznámky, inspirace, otázky: 
 
 

       PÁN NÁM MÁ HODNĚ CO ODPOUŠTĚT – Mat 18:23-35 
 

K rozhovoru: - (v. 23-25) Král začal počítat, kdo mu co dluží. Míváš také pocit, že nenaplňuješ vše, co tvůj král žádá? 

- (v. 26-27) Sluha měl vědomý dluh a prosil o strpení s nápravou. Žádáváš i ty Pána o strpení s tvou nápravou? 

- (v. 28-30) Proč myslíš se služebník, kterému bylo tolik odpuštěno, zachoval právě takhle?  

- (v. 31-35) Jak se měl služebník vůči svému dlužníkovi zachovat? 

- Pokud máš aktuálně nějaký rozbitý vztah, vidíš v něm před Bohem také svůj podíl viny? 

- Můžeš do něj svého komplikovaného vztahu započítat svou trpělivost a milost? (Vztahové věci se většinou nevyřeší přes noc). 

- Vzájemná komunikace bývá základem řešení. (Neslyšíte-li se již vzájemně, vyhledej minimálně modlitební pomoc). 

- Můžeš si ještě vzpomenout, co dobrého ten druhý dělá? (Pokud to již nejde, vyhledej minimálně pastorační pomoc). 

- Můžeš zamezit zaplavujícím pocitům zklamání, hněvu, bolesti, lítosti, myšlenkám, co si o tobě myslí? (Modli se proti tomu). 

- Šikanoval, zneužíval, vyhrožoval tě někdo nebo se to ještě děje – máš kam utéci a komu se svěřit? (Nestyď se hledat pomoc).  

Tvé poznámky, inspirace, otázky: 



ODPUŠTĚNÍ 
 

 

       ZAČÍNÁME VŽDY U SEBE! NIKDY U DRUHÝCH! – Mt 7,1-5 a Ř 14,10-13 
 

K rozhovoru: - (v.1-2) Uvědomuješ si, že stejným měřítkem, jakým ty posuzuješ druhého bude Bůh soudit i tebe samého? 

- (v.3-5) Co myslíš, že způsobuje tu zvláštní a nebezpečnou vztahovou slepotu?  

- Ř 14,10-13 Nebereme-li a zlehčujeme-li druhého či někoho nemilosrdně soudíme ukazuje to na naše vlastní  

vztahové hříchy. Co nám Boží slovo ukazuje jako řešení? (Jsou to 3 věci – viz v. 12-13)  

- Víš, jakým chováním lidem kolem sebe nejvíce hýbeš žlučí? Co s tím děláš? 

Tvé poznámky, inspirace, otázky: 
 
 

       NAŠE (NE)ODPUŠTĚNÍ MÁ FATÁLNÍ DŮSLEDKY PRO NÁS SAMOTNÉ – Mt 6,12-15 
 

K rozhovoru: - (v. 12) Modlíme se, že jsme „i my odpustili našim dlužníkům“. Neříkáme náhodou lež, říkáme-li, že jsme odpustili?   

  - (v. 15) Dovedeš si představit, že ti Bůh neodpustí, i když ho o to upřímně žádáš? Pokud ne, tak proč to Písmo říká? 

Tvé poznámky, inspirace, otázky: 
 
 

      ODPUŠTĚNÍ NENÍ PROJEV NAŠÍ SLABOSTI, HLOUPOSTI ANI NAIVITY – Lk 17,3-4 
 

K rozhovoru: - (v. 3) Co máš dělat, když proti tobě někdo zhřeší? (Jsou to 3 věci – vyjmenuj je v pořadí, které Ježíš uvádí)  

- (v. 4) Odpouštět máme stále ale nikoli naivně. Co mají znamenat slova „je mi to líto“, „promiň mi“?  

- Lidé nezřídka říkají slova omluvy, ale jejich následné chování neukazuje, že to myslí vážně. Co s tím? 

Tvé poznámky, inspirace, otázky: 
 
 

      VIDITELNÁ ZMĚNA SMÝŠLENÍ (POKÁNÍ) JE CESTA K TRVALÉMU SMÍŘENÍ VZTAHŮ – Gn 42,6-26  
 

K rozhovoru: - (v. 6-8) Čteme, jak se Josef zachoval vůči zlým bratrům. Co Josef neudělal, ačkoli mohl? Co naopak udělal?  

  - (v.18-20) Proč jim dal Josef tuto podmínku? 

  - (v. 21-24) Text odhaluje se, že se v bratrech něco změnilo. Co se změnilo? 

  - Gn 50,14-22 Bratři dál hřeší ve vztazích, ale Josef již zůstal na cestě smíření a odpuštění. Jak se to projevilo? 

Tvé poznámky, inspirace, otázky: 
 

VZÁJEMNÁ ÚCTA 
        

POKORA A RESPEKT VE VZTAZÍCH JE SKUTEČNÝM PROJEVEM KRISTA V NÁS – Fp 2,3-9 
 

K rozhovoru: - (v. 3) Křesťanské vztahy nezřídka bývají zatěžkány nezdravou hrdostí, ctižádostí i zdůrazňováním vlastních 

předností, abychom byli druhými přijímáni, uznáni, vnímáni, respektováni a oceněni. Kde se to v nás bere? 

  - (v. 3-4) Upřednostňovat druhého – ok, ale co když ten druhý je ctižádostivý, ješitný – mám ho upřednostnit? 

- (v. 5-9) Jak bys vlastními slovy popsal smýšlení Ježíše Krista? (Je vyjmenováno 5 charakteristik) 

Tvé poznámky, inspirace, otázky: 
 
 

       ÚCTA, PÉČE A DOBROČINNOST MAJÍ VĚČNOU HODNOTU – Mt 25,31-46 
 

K rozhovoru: - (v. 46) Kdo jsou ti spravedliví před Bohem? Do jaké církve chodí? 

  - (v. 41-45) Vidíš Krista v druhém i v tom, kdo je ti nepříjemný? Co pro Ježíše v druhém uděláš, když ho tam uvidíš? 

Tvé poznámky, inspirace, otázky: 
 
 

       BŮH SE NA SVĚTĚ STARÁ O VŠECHNY, AČKOLI SI TO TŘEBA NEZASLOUŽÍ – Mt 5,43-45 
 

K rozhovoru: - (v. 44) Jak se modlit za ty, kdo tě pomlouvají, přehlížejí tě, pronásledují, ubližují ti?  

  - (v. 45) Proč to vlastně Bůh dělá?  

Tvé poznámky, inspirace, otázky: 
 

KONTROLNÍ OTÁZKY KE SPLNĚNÍ CÍLE TÉTO LEKCE: 

- Téma smíření a odpuštění komunikují třeba filmy Chatrč (2017) a Nezlomný (2014). Oba některým z nás pomohly ve vztazích. 

- Co z toho všeho, co jsme tu probírali, považuješ pro sebe osobně za nejpřínosnější pro tvůj vztah s druhými lidmi? 


