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Dohoda o způsobu vzájemného jednání 
Úvod 
Dobrý den, rád bych dnes navázal na téma Dohody o způsobu vzájemného jednání. Chtěl bych využít to 

dnešní slovo k tomu říci k této dohodě něco více. 

Nejprve bych se rád pomodlil: 

… 

Kontext 
Nejprve bych se rád pro připomenutí vrátil ke kontextu. Před nějakou dobou jsme se jako sbor rozhodli 

pro Cestu obnovy a jednou ze součástí té cesty je takzvaná Dohoda o způsobu vzájemného jednání. Tato 

dohoda by měla mimo jiné odpovídat na otázku 

Jak se k sobě budeme chovat, či jak budeme spolu žít, v situacích, kdy si nebudeme rozumět a kdy spolu 

nebudeme souhlasit? 

Před létem jsme si tu rozdávali lístečky, kde byly otázky 

 Co je pro mne ve způsobu jednání důležité? Kde je v tomto moje slabé místo? 

 Co dokáže naše vzájemné vztahy posílit a uzdravit? Jak mohu zlepšit jednání já sám?  

které by měly sloužit pro naše společné zamyšlení nad způsobem našeho jednání mezi sebou. Jen jsem 

mezitím dostal otázku, pro koho je to vlastně míněné – jestli ve vztahu třeba k vedoucím nebo staršovstvu 

nebo ve vztahu k lidem mimo sbor, atd. Tak jen pro jistotu odpovím i takto, že je to míněno pro vztahy 

mezi námi v našem sboru. Když se podíváte na svého nejbližšího souseda – zkuste to prosím – tak ta 

dohoda by měla říkat, jak budu jednat s tímto člověkem. Teď se podívejte na někoho jiného, třeba ob lavici 

– a opět, jak budu jednat s tímto člověkem, když si nebudeme rozumět a nebudeme spolu souhlasit? To 

by tedy mělo být zaměření té dohody. 

Co by tedy mělo v té dohodě být?  

Možná jste se s nějakou podobnou dohodu už někde setkali – já jsem si třeba vzpomněl na nedávné 

školení, kde se začalo tím, že měl každý možnost říci něco, co by přispělo k dobrému průběhu následujících 

dnů. Zazněly tam věci jako: budeme začínat a končit přesně dle rozvrhu, nebudeme nikoho kritizovat kvůli 

otázkám, a podobně. To, že na začátku tyto věci zazněly a doopravdy se dodržovaly, přispělo k lepšímu 

průběhu toho školení a navíc jsme si mohli všichni uvědomit, že nám doopravdy o tato pravidla jde. 

Dále jsem se třeba zkusil během léta zeptat se u nás v rodině na otázky typu: jak mohu zlepšit své jednání 

v rodině, ve smyslu každý své jednání? A odpovědi od dětí byly celkem zajímavé, asi ne překvapivé, ale 

určitě zajímavé. A i když by Vás to asi zajímalo, tak to dnes rozvíjet nebudu – můžete to třeba zkusit u sebe 

doma. Zrovna tak se nebudu věnovat tomu, jak jsem si na ty zmíněné otázky odpověděl já sám, a to proto, 

že bych nerad nějakým způsobem příliš ovlivnil zaměření odpovědí od ostatních. 

Chtěl bych se věnovat spíše vztahům a jednání obecně. 



2 
 

Biblická dohoda 
Nejprve bych rád připomněl, že třeba ten případ, co jsem uvedl, kde si nějaká skupina domlouvá pravidla, 

má určitě užitečný výstup, ale v našem případě se přece jen jedná o něco trochu jiného. Jak víme ze své 

zkušenosti, lidé jsou schopni si určovat pravidla, která na první pohled vypadají velmi vznešeně – například 

každý má na něco konkrétního právo. Nebo musíme se snažit vždy přizpůsobit se názorům někoho 

druhého. A jak dobře víme, může to pak postupně vést až k absurdním situacím a pravidlům, která sama 

sebe popírají. 

My víme, že v … se píše 

2 Timoteovi 3,16 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k 

napravování, k výchově ve spravedlnosti, 17 aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně 

vystrojený ke každému dobrému skutku.  

My tedy máme pravidla, dle kterých bychom se měli řídit, v Bibli. Nejde nám tedy rozhodně o to, abychom 

si vymýšleli pravidla, ale spíše o to, abychom se zamysleli nad tím, kde se od Božího záměru, nebo 

konkrétně řečeno od Biblických principů, nějakým způsobem vzdalujeme. Ale abychom se třeba zamysleli 

i nad tím, kde vidíme rozdíl mezi jednáním mezi námi ve sboru a jak je toto jednání rozdílné od toho, co 

třeba vidíme mimo církev a abychom mohli být vděční za to, co můžeme prožívat v Boží rodině. 

Ono když si vezmeme celou Cestu obnovy, dá se říci, že vlastně mimo jiné následujeme pokyn z … 

Římanům 12,2 A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste 

mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. 

Kdybychom byli dokonalí, žádnou takovou obnovu nepotřebujeme. Protože jsme ale nedokonalí lidé 

zatížení hříchem, dochází k tomu, že si občas nerozumíme, a pak stojí za to si připomenout, co po nás Pán 

Bůh v takových situacích chce – a možná je to něco konkrétního, co vnímáme sami za sebe nebo co 

vnímáme šířeji v našem sboru, podobně jako ve knize Zjevení hovoří Bůh něco konkrétního ke konkrétním 

sborům. 

Chtěl bych se teď tedy zamyslet nad tím, co vnímám jako jeden z takových zastřešujících principů a to je 

text z … 

Filipským 2,1 Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké 

společenství Ducha, je-li nějaký soucit a slitování, 2 naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte 

stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, 3 nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, 

nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. 4 Nevěnujte pozornost každý 

jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. 5 Mějte tedy v sobě to smýšlení, které 

bylo i v Kristu Ježíši. 6 Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, 7 nýbrž sám 

sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě 

člověka, 8 ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. 

Zde vidíme, jak jednal Ježíš Kristus a jak máme jednat my. 

Ježíšovo jednání 
Začnu u tohoto textu nejdříve s druhou polovinou, tedy od 6. verše. 
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6 Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, 7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na 

sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, 8 ponížil se, stal 

se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. 

Jako Bůh žil Ježíš v Boží slávě, žil se svým Otcem v nebesích a vůbec by se o nás nemusel starat. Zvláště 

v případě, kdy jsme v minulosti třeba jako já rozhodně nežili v souladu s jeho vůlí. I nyní si bolestně každý 

den uvědomuji, že ve spoustě věcech se za jediný den zachovám tak, že to prostě není v souladu s Biblí. 

I přes to všechno Ježíš Kristus tedy pro nás lidi opustil to, co měl v nebesích a přišel sem na zem v podobě 

člověka – čímž se neskutečně omezil. I když zůstává nadále Bohem, je velmi omezen například tím, že je 

v jednom čase na jednom místě, tím, že prožívá všechna lidská omezení. Jako by pokládal nás za přednější 

než za to být s Otcem. Čteme i to, že se stává otrokem nebo služebníkem, jak uvádějí jiné překlady. 

Poslouchá vůli svého Otce a je poslušný až k smrti, a to až k smrti na kříži. Dovedete si představit, že byste 

podobně jako Nebeský Otec obětovali své dítě za někoho, kdo je otevřeně proti Vám, za někoho, kdo vás 

třeba opakovaně zrazuje? Ano, Bůh tu vystupuje jako někdo, kdo má za přednější nás, nás hříšné lidi, před 

takovým společenstvím se svým Synem, jaké my si ani nedovedeme představit.  

Když si to uvědomíme, musíme dojít k tomu, jak Bůh vidí nás a jak vidí i našeho souseda. Můžete se opět 

podívat na ostatní kolem sebe, tak jak jsme se dívali před chvíli – udělejte to prosím. Bůh vnímá vašeho 

souseda jako někoho, koho upřednostnil před svým Synem. Jako někoho, za koho poslal svého Syna Ježíše 

Krista položit svůj život. Jako někoho, kdo je pro Boha tak velmi vzácný a koho má Bůh tak moc rád. 

Naše jednání 
S tímto vědomím by pro nás mělo být jednodušší naplňovat to, co se píše v první části našeho textu: 

Filipským 2,1 Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké 

společenství Ducha, je-li nějaký soucit a slitování, 2 naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte 

stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, 3 nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, 

nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. 4 Nevěnujte pozornost každý 

jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. 

Ten první verš lze vnímat jako zdůvodnění, můžeme si ho tedy spíše číst jako 

Filipským 2,1 Protože je povzbuzení v Kristu, protože je potěšení lásky, protože je společenství 

Ducha, protože je nějaký soucit a slitování,   

 

A pak můžeme pokračovat druhým veršem 

2 naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, 

Tady u tohoto bych se chtěl zastavit, zejména u té části smýšlejte stejně. Všimněme si, že ta dohoda, kterou 

jsem zmiňoval, měla odpovědět na otázku 

Jak se k sobě budeme chovat, či jak budeme spolu žít, v situacích, kdy si nebudeme rozumět a kdy spolu 

nebudeme souhlasit?  

Nemělo by tam být spíše  
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Jak to zařídit, abychom vždy ve všem souhlasili a chovali se stejně?  

Když se tak ptám, tak asi nemělo, že.  

Ano, je to tak, my prostě jsme rozdílní a budeme rozdílní. Naše rozdílnost je něco, co mi připadá úplně 

úžasné. Každého z nás stvořil Bůh jako originál, každý z nás má nějaké jiné obdarování a v každém z nás se 

Bůh projevuje jinak. Vezměme si třeba situaci, že na ulici uvidíme někoho, jak upadne. Někdo daného 

člověka zvedne, jiný mu třeba ošetří naraženou ruku, jiný ho něčím potěší, další ho pohladí, někdo mu 

pomůže dostat se domů, další se nabídne, že ho další den třeba někam doveze, jiný mu třeba po týdnu 

zavolá, jestli ho to ještě bolí, další mu třeba připomene, že chodit venku na ledu v pantoflích fakt není 

dobrý nápad. Každá ta reakce byla jiná a přece každá mohla být správná. My prostě jsme různí. 

Možná jste slyšeli takové to heslo „Co by udělal Ježíš“, je to populární zejména v angličtině jako „What 

would Jesus do?“ jako otázka, kterou si máme pokládat v každé situaci. Ta myšlenka toho hesla je 

samozřejmě dobrá, ale Ježíš po nás nechce, abychom se všichni chovali naprosto stejně, ani abychom byli 

přesně jeho kopie. Naopak, Bible mnohokrát upozorňuje to, jak je dobrá rozmanitost církve. V tom 

„smýšlejte stejně“ vidím „smýšlejte tak, jak by po vás, po Tobě konkrétním jednom člověku“, chtěl Ježíš, 

abyste se zachovali. Ta stejnost je v Kristově mysli. Jednota neznamená to, že budeme všichni kopie jeden 

druhého. Udělat z lidí naprosto stejné bytosti, bez rozdílů, jen jako uniformní hmotu, je něco, co chce 

satan, včetně toho, že chce třeba vnutit lidem i takové nesmysly, že mezi mužem a ženou není rozdíl. 

Ale abych neodbíhal – my se tedy zamýšlíme nad tím, že máme dle 2. verše  

smýšlet stejně, mít stejnou lásku, být jedné duše, jednoho smýšlení,  

Když se podíváme třeba do knihy Skutků, dochází tam k situacím, kdy spolu apoštolové nesouhlasí – přesto 

však nakonec mohou mít stejnou lásku a být jedné duše a jednoho smýšlení. Stejně tak my všichni máme 

mít Kristovo smýšlení, které se ale může projevovat různým způsobem. 

Budeme pokračovat dále: 

Filipským 2:3 nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého 

za přednějšího než sebe. 4 Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům 

těch druhých. 

Tím se vlastně dostáváme opět k tomu, jak moc si Bůh velmi cení ty, kdo jsou naše sestry, kdo jsou naši 

bratři. A pak bychom si jich stejně měli cenit i my. Pokud nastává ten začátek, tedy soupeření a ješitnost, 

je to většinou způsobeno naší pýchou – často tím, že nevidíme svou hodnotu v tom, že za nás položil život 

Pán Ježíš Kristus, ale snažíme se sami za sebe něco druhým dokázat, nějak se s druhými porovnat. Pokud 

toto nastává, jde často o problém vztahu člověka sama se sebou – jak už jsem říkal, jsme každý jiný, Bůh 

skrze nás koná jinak a tak pokud se začneme porovnávat a bláhově se nad někoho vyvyšovat, neplníme 

to, co nám zde Bůh říká. A ano, já vím, že já sám jsem občas pyšný, možná je nás tu takových více, ale Bůh 

nám v tomto oddílu připomíná, že takto jednat nemáme. Jediný recept, který na to mám, je že pokud si 

podobné chování u sebe uvědomím, přinesu to Bohu v modlitbě s prosbou o odpuštění.  

Určitě ve chvíli, kdybychom s tímto veršem  

pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.  
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začali zacházet tak, že bychom se snažili druhého přesvědčit o tom, že máme být přednější před ním nebo 

před ní, máme problém s pýchou. Toto je příkaz pro nás, pro mne, není to určeno k vynucování si 

pozornosti od ostatních. 

Tak tedy máme v pokoře pokládat jeden druhého za přednějšího než sebe. O co jde, co se tím vlastně 

myslí? Neznamená to to, že třeba máme od druhého akceptovat úplně vše – třeba nemáme jen tak přejít 

zjevný hřích v životě druhého. To, co ten verš dle mne říká, je to, že nemáme žít jen pro sebe, ale pro 

druhé. Stejně jako Pán Ježíš nepřišel na zem pro sebe, ale pro druhé, ne pro sebe, ale pro nás. Máme 

prostě pokládat toho druhého i s jeho potřebami za přednějšího, máme jako Pán Ježíš hledět na druhé 

jako na někoho, na kom nám záleží více než třeba na našem pohodlí. 

Také to znamená to, že si máme si také uvědomovat, že v životě druhých lidí je zcela jistě něco, o čem 

nevíme. Mě už se několikrát stalo, že jsem v mysli nebo i nahlas druhého nějakým způsobem odsoudil a 

po čase jsem se dozvěděl, že v jeho životě byla nějaká okolnost, která to chování naprosto vysvětlovala, 

ale o které jsem nevěděl. Pak jsem se za to docela styděl. Stejně tak se mi to stalo opačně a asi s tím máte 

zkušenosti všichni – vaše snaha nebyla pochopena, protože ten druhý třeba čekal něco jiného, vzhledem 

ke své odlišné povaze. Předpokládejme tedy raději u druhých dobré úmysly, i když třeba projevované tak, 

jak zatím nechápeme. 

Prostě dle toho pátého verše: 

Filipským 2,5 Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši.   

To je i takový obecný návod pro to, jak se k sobě máme chovat i v situacích, kdy si třeba nerozumíme. Tak 

jako Pán Ježíš upřednostnil nás, my bychom měli pokládat druhé za přednější. 

Závěr 
Co říci závěrem? 

Buďme vděční jeden za druhého – vždyť za všechny, kdo tu jsme, zaplatil Bůh ohromnou cenu. Buďme 

zároveň rádi za naší rozmanitost, za to, že jsme každý stvořeni jako naprostý originál a že se můžeme 

vzájemně doplňovat. A když už jsme u té dohody o způsobu vzájemného jednání, v situacích, kdy se 

budeme třeba lišit v našich pohledech, v našem jednání a budeme na pochybách, jestli spolu můžeme 

souhlasit, tak si vzpomeňme na ten pokyn z Filipským: 

Filipským 2,3 nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého 

za přednějšího než sebe. 

Kdybychom byli schopni toto dodržovat, měli bychom vztahy dle toho, jak to po nás chce Pán Ježíš Kristus. 

Modlitba 
…  

Sběr odpovědí 
… 

 


