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O pomluvě 
Úvod 

Dobré dopoledne, možná čekáte, že se dnes budu opět zabývat dohodou o vzájemných 

vztazích. A máte pravdu. Původně jsem čekal, že na toto téma proběhne několik kázání 

dříve, ale trvalo to vše trochu déle. Chtěl bych se vrátit k textu té dohody a věnovat se 

dnes jejímu prvnímu bodu. 

Nejdříve bych se ale rád pomodlil. 

Modlitba 

… 

Dohoda 

Dle občasných otázek mi připadá, že nebude od věci zopakovat, o co vlastně v dohodě 

jde. Jako sbor jsme v takové první fázi takzvané cesty obnovy, a v této první fázi jde 

zejména o sběr informací pro další kroky a o podpůrné kroky. Mimo například modlitby je 

jednou z oblastí, která je zároveň podpůrná, i právě dohoda o vzájemné komunikaci. Jejím 

cílem má být uvědomit si za sbor, kde bychom se rádi vrátili k Biblickému jednání tam, kde 

třeba cítíme, že se od něj vzdalujeme. Ta podpůrná funkce je v tom, že má odpovídat na 

otázku „jak spolu budeme jednat, kdy si nebudeme rozumět?“. Zároveň jak víme, i v této 

dohodě šlo o sběr informací – každý měl možnost se vyjádřit ke konkrétním otázkám. 

Z těchto odpovědí šlo pak překvapivě jednoduše vytvořit shluky podobných odpovědí, ty 

tady nějakou dobu visely na nástěnce. Na základě toho proběhlo několik diskusí k tomu, 

jak by mohly znít body, které tyto shluky budou shrnovat a i o tom, jaký název by toto 

shrnutí mělo mít. K tomu byly připomínky, ty byly zohledněné, ke konečné verzi proběhlo 

malé hlasování v rámci týmu obnovy a konečnou verzi jste už asi viděli nejen na té 

nástěnce. 

Tak máme text „Naší společné dohody o vzájemné komunikaci“, co teď s ním? Víme, že 

ty body shrnují něco, co mnoho lidí z našeho sboru vnímá jako podstatné a možná také 

jako něco, na co bychom se měli více zaměřit. Především sami za sebe – pokud vnímáme 

někde nutnost pokání, ve smyslu obrácení se zpět k Božímu záměru, čiňme jej. Ale i u 

druhých – pokud kdokoliv z nás vnímá, že nějaké jednání není v souladu s tím, co po nás 

chce Bůh, nebojme se druhého upozornit – třeba můžeme říci něco ve stylu „Marku, ale 

přece jsme se v naší dohodě shodli na tom, že budeme nejprve druhému naslouchat bez 

unáhleného odsuzování“. Jednak je to něco, co po nás chce i Bůh, ale je to také něco, co 

náš sbor vidí nyní jako natolik podstatné, že se v tom shodlo hodně odpovědí. Je v tom 
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všem ale důležitý ten poslední bod – všichni víme, že jen Bůh dokáže doopravdy proměnit 

nás i naše vztahy. Modleme se tedy za naplnění těchto bodů v našem společenství. 

Jedna z cest, jak toto pomoci naplňovat, je i více o těchto bodech mluvit a připomínat, na 

čem jsme se shodli. V jiných sborech, které procházejí cestou obnovy, měli kázání nebo 

sérii kázání na obsah těchto bodů, což je určitě výborný způsob. Já bych se teď po úvodu 

chtěl věnovat prvnímu bodu a doufám, že bratři kázající budou ochotni se někdy věnovat 

i dalším bodům, ať už po jednom, nebo nějak zhuštěně. Bylo pro mne také takovým 

povzbuzením, že minimálně dvě nedávná kázání se věnovala tomu, jak má církev 

fungovat, takže snad to je dnes i takovým pokračováním této neplánované série.  

Bylo pro mne povzbuzením i to, že jeden člověk, který do sboru zas tak často nechodí, se 

před dohodou na nástěnce zastavil a říkal mi, že si to snad opíše, že pro něco takového si 

tenkrát do sboru šel. Takže si můžeme vážit toho, že tu dohodu máme. 

První bod 

Pojďme tedy k prvnímu bodu: 

Pokud chci s někým něco vyřešit, budu s ním komunikovat, nebudu jednat za zády 

druhého, ani bych neměl dopustit, aby nedořešení dané věci poznamenalo naše vztahy. 

Hned na začátek musím říci, že tady nevystupuji jako někdo, kdo by tento bod vždy 

dodržoval. I se mi tak těžko povídá o něčem, kde vím, že mám určitě rezervy. Ale přesto, 

anebo možná právě proto, vnímám jako důležité se tomuto bodu více věnovat. Třeba i 

proto, že právě v této oblasti, stejně jako asi my všichni, jsem někdy vystupoval v pozici 

toho, kdo jednal špatně, tak i v pozici toho, vůči komu bylo jednáno špatně. 

1. Petrův 2,1 Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a 

každou pomluvu 

1. Petrův 2,1 Odložte každou pomluvu 

Pamatujete si ještě ten první bod dohody? Asi už ne doslova, tak já vám tu nabídnu kratší 

verzi: Nebudu pomlouvat. I když to není vše, podstata je stejná – pomluva je to, co dovede 

ničit vztahy neuvěřitelným způsobem.  

Pomluva 

Co to tedy pomluva je? 

Pod pomluvou si asi nejprve představíme to, že někdo o někom říká něco, co není pravda. 

Ta nepravda může být záměrná – z nějakého důvodu, můžeme pro svůj prospěch záměrně 

o někom šířit nepravdivé věci. Zrovna tak může být nezáměrná – něco si myslíme, je to 
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úplně jinak, ale protože si potřebujeme ulevit, šíříme tento zdánlivý fakt jako pomluvu. 

Toto obojí samozřejmě pomluva je. Ona ale pomluva může být i to, že o někom říkáme 

pravdu. Teď si řeknete, cože, tak to tedy nemůžeme o nikom říkat nic, ani pravdu, ani lež? 

Tak lež určitě ne, to asi nemusíme rozebírat. 

A co ta pravda? Známe bohužel případy, že šíření pravdy o někom zapříčinilo jeho 

sebevraždu. Budu se věnovat mnohem obvyklejšímu případu: možná se vám stalo, že 

k Vám někdo přišel a říká „víš, tamta sestra to má teď ve své rodině teď fakt horší, ale 

nikomu to neříkej, říkám ti to, jen aby ses za ní mohl nebo mohla taky modlit“. Proč tímto 

způsobem věci vůbec říkáme, i když si při tom jasně uvědomujeme, že to touto formou 

není úplně v pořádku? 

Odpověď najdeme v Bibli: 

Přísloví 18:8 Slova pomlouvače jsou jako pamlsky, sestupují do nejzazších útrob. 

Přísloví 26:22 Slova pomlouvače jsou jako pamlsky, sestupují do nejzazších útrob. 

Je zajímavé, že to samé slyšíme dvakrát. To slovo pomlouvač, nebo také klevetník či 

utrhač, se dá z originálu přeložit také jako šeptač. Tedy ten, kdo šeptá, stejně jako jsem já 

snížil hlasitost před chvílí. Není divu, říkal jsem to tak, aby to nikdo jiný neslyšel – ve 

skutečnosti bych ale tak rád, aby to ode mne slyšeli všichni – samozřejmě ale kromě té 

kamarádky, o které mluvím. Jednám za zády někoho druhého, jak už zaznělo ve znění 

prvního bodu naší dohody o vzájemné komunikaci. 

Proč to tedy děláme? 

Bible 21 ten samý verš překládá jako „Pomluvy se tváří jako pamlsky, hluboko do nitra ale 

padají.“ 

Ano, stejně jako u každého hříchu, domníváme se, že šíření pomluv nám přinese potěšení, 

že je to takový lahodný pamlsek. Přece před tím druhým vystupuji jako někdo, kdo ví více 

než ostatní. Chlubím se tím, co všechno vím a zároveň ukazuji na něco pikantního u 

druhého a domnívám se, že tím přece trochu zmenšuji svoje hříchy – „ona je na tom tak 

špatně, to mě by se rozhodně nestalo“ a nebo „tak vidíš, že ona má ten samý problém 

jako já“. Ta pomluva působí jako pamlsek na druhou stranu – jako příjemce pomluvy si 

můžu říkat to samé – jé, to jsem rád, že jsem se o tom dozvěděl, už si říkám, komu to tak 

řeknu dalšímu a to jsem rád, že nejsem sám, kdo má problémy. Zároveň ale moc dobře 

vím, že toto není správné jednání. Duch Svatý nás velmi rychle usvědčuje – ve chvíli, kdy 

já jsem o někom říkal něco, co bych neměl, jsem si to uvědomoval hned, jak jsem to říkal. 
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Ono je to vše ale mnohem horší. Četli jsme si, že tyto pamlsky padají hluboko do nitra 

nebo že sestupují do nejzazších útrob. Když pomluvu slyšíme a jen pokrčíme rameny, 

v tom lepším případě, kdy pomluvu dále nešíříme, přesto nám ta pomlouvačná slova 

zapadnou hluboko do našeho srdce. 

Tak třeba když mi někdo řekne „ta sestra to má teď ve své rodině fakt horší“, co se může 

stát? Její manžel je můj dobrý kamarád, o žádných problémech od něj nevím. Přesto se 

nad tím trochu zamyslím, a jediné, na co si vzpomenu, je jeho poslední komentář nad 

pubertou svých dětí. Tak to nechám plavat. Za pár dní se setkám s tou sestrou a ona jen 

tak mezi řečí prohodí, že měli včera doma ostřejší výměnu názorů. A já si řeknu, tak ona 

je to pravda. Fakt v té jejich rodině to teď skřípe! Tak to to musím říct ještě na skupince, 

aby se za ní mohli modlit i další! 

Mohl bych v tomto teoretickém scénáři pokračovat, třeba že začnu mít za zlé svému 

kamarádovi, že mi o tom nic neřekl a že se začneme trochu odcizovat, až nakonec tato 

pomluva naše přátelství rozbije. Přísloví 16:28 říká, že pomlouvač rozlučuje přátele. 

Čím to vše bylo? Na začátku pamlsek, na konci šrám na srdci. Stejně jako u každého jiného 

hříchu – tak moc nám to připadá přitažlivé, ale nakonec nás to ničí. A v tomto konkrétním 

případě to ničí i ostatní kolem nás, čili ničí to celé naše společenství. 

Co s tím? 

Co tedy s tím, jak tyto případy řešit? 

Začněme tím, kdo pomlouvá. Bible je v tomto případě jednoznačná, jen pár úryvků: 

Numeri 14:36 Ti muži, které Mojžíš poslal prozkoumat zemi, kteří se vrátili a 

podnítili celou pospolitost k reptání proti němu tím, že pomluvili tu zemi, 37 ti muži, 

kteří zle pomlouvali zemi, zemřeli ranou od Hospodina. 

Ti muži říkali, že v té zemi viděli obry, což asi byla pravda, ale trochu si to přikrášlili – viděli 

ze strachu jen to špatné a i tedy řekli, že viděli pouze obry. Hospodin toto bere jako 

pomluvu, která rozvrací celou pospolitost a také si to s nimi vyřídil. 

Dalších pár veršů: 

Leviticus 19,16 Nechoď pomlouvat mezi svým lidem.  

Ž 101:5 Kdo tajně pomlouvá svého bližního, toho zničím. 

Př 10:18 …kdo vynáší pomluvy, je hlupák.  

Čili pokud pomlouváme, jsme hlupáci a Bůh si to s námi vyřídí. Předpokládám, že v tomto 

hříchu se doopravdy nacházet nechceme. 
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Jak poznáme, že pomlouváme? 

Vzpomínám si, že když jsem chodil do tohoto sboru ještě jako hledající, přišla ke mně 

jedna sestra a začala mi vyprávět střípky o každém, na koho jsme zrovna ze svého místa 

viděli. Mě doopravdy překvapily uváděné detaily a říkal jsem si v duchu „hmm, tak na tebe 

si tedy musím dát pozor“. Samozřejmě, jako člověk ze světa jsem byl zvyklý na to, že když 

někdo takto mluví o druhém, tak nejspíše pomlouvá. Víme moc dobře, že pokud nám 

někdo sděluje pomluvu, tak si můžeme být naprosto jistí, že ten samý člověk bude jinde 

pomlouvat nás. Až pak jsem začal zjišťovat, že církev je rodina a že se věci sdílí otevřeně 

třeba kvůli tomu, že můžeme nést břemena druhých. Až dodatečně jsem ocenil vstřícnost 

oné sestry a sám jsem se i díky tomu začal otevírat se svými problémy, se kterými bych se 

dříve normálně vůbec s nikým nebavil. Čili tento konkrétní příklad neberu jako pomluvu. 

A proč? Protože vím, že všechny ty sdělené věci by byly sdělené naprosto stejně, kdyby u 

nás dotyční třetí stáli. A toto se dá použít jako docela dobré kritérium. 

Říkám něco, co bych v přítomnosti třetího před ním neřekl, nebo řekl jinak? Pak to asi 

bude pomluva. Když to říkám, nechci, aby se dozvěděl, že to říkám, nebo jak to říkám? 

Působí ta slova jako pamlsek spíše než jako snaha o pomoc? Ve všech těchto případech 

bych řekl, že je to pomluva.  

Naopak, když rozešlu SMSky s prosbou o modlitby, pomluva to zcela jistě není – 

neomezuji příjemce, nejednám ve skrytu, vůbec mi nevadí, když se dotyčný dozví, co jsem 

dalším posílal a třeba, i když ne nutně, jsem se ho ještě před posláním zeptal – má 

motivace je láska k člověku a snaha mu pomoci. A jsem rád, že toto v našem sboru 

funguje. 

A co teď s tím, když pomluvu slyšíme?  

První věc je, že bychom rozhodně neměli dále pomluvu roznášet. 

Přísloví 17:9 Kdo přikrývá přestoupení, usiluje o lásku, ale kdo věc roznáší, rozlučuje 

přátele. 

V případě něčeho doopravdy nepodstatného můžeme toto přestoupení přikrýt, tak, že 

třeba řekneme, že si myslíme, že to není pravda a dále se tím nechceme zabývat. To, že 

jsme křesťané, zahrnuje i to, že musíme občas snést nějakou křivdu – mě se osvědčilo 

občas věci proti mě nechat, protože si dotyčný za chvíli sám uvědomil, že to přehnal.  

Druhá věc je, že si můžeme být naprosto jistí, že ten samý člověk bude pomlouvat jinde 

nás a další lidi. Dle Božího slova je to v tomto případě hlupák, neuvědomuje si, co dělá. 
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Přísloví 20:19 Kdo roznáší pomluvu, odhaluje důvěrnosti, proto se nezaplétej se 

žvanilem. 

Proto se nemáme s nikým takovým dále bavit. A upozorňuji, že máme i jiné prostředky 

komunikace – je mnohem jednodušší šířit pomluvu tím, že jí přepošleme dále mailem, tak 

jak jsme jí mailem dostali, že jí nasdílíme na facebooku, a podobně. Pokud toto činíme, 

pomlouváme. Je lepší pomlouvači říci, „ale já nechci slyšet žádné pomluvy, toto v našem 

sboru neděláme“. Nebojme se to říci, pomlouvač přesně toto potřebuje. Budeme z toho 

mít obrovský benefit v tom, že minimálně v našem případě si dá příště pozor.  

Tím se dostávám k třetímu způsobu řešení v pořadí, který je pro velkou část z nás velmi 

nesnadný – a tou je konfrontace. Rozhodně platí, že pokud se rozhodneme po modlitbě 

to nenechat a věc dále řešit, máme jí řešit přímo. To ve většině případů bude znamenat 

konflikt. To je věc, kterou většina z nás nevyhledává – konfliktu se bojíme, je to něco 

bolestivého. Samozřejmě jsou lidé, kteří naopak konflikty vyhledávají, ale většinou do 

konfrontace jít nechceme, tak raději pomlouváme anebo dopouštíme, aby nedořešení 

dané věci poznamenalo naše vztahy, jak říká první bod z naší dohody – jen cituji 

z odpovědí. 

Já když jsem si toto povídání připravoval, tak jsem dospěl k názoru, že samotné téma 

konfrontace včetně příkladů by bylo minimálně na jedno další kázání, takže teď jen krátce 

to nejznámější: 

Matouš 18:15 „Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma 

očima. Poslechne-li tě, získal jsi svého bratra. 16 Jestliže by však neposlechl, vezmi 

s sebou ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý 

výrok‘. 17 Jestliže by je neposlechl, pověz to shromáždění, a jestliže by neposlechl 

ani shromáždění, ať je ti jako pohan a celník.“ 

Postup je tedy – mezi čtyřma očima, s někým dalším, se staršími, před celým 

shromážděním, a když ani to nepomůže, brát ho ve vší lásce jako nevěřícího – a dělám to 

vše pro to, abych získal bratra. V Bibli máme příklady i jiného postupu, třeba hned veřejné 

konfrontace, pokud se to dotýká hodně lidí, ale jak jsem říkal – postup i důvody by byly 

na jiné kázání. 

Zmíním ale jednu speciální věc ohledně pomluvy. Konfrontace při slyšení pomluvy je o to 

těžší, že vlastně máme konfrontovat dva – toho, kdo pomlouvá a toho, kdo je 

pomlouvaný. Takový dobrý postup je odpovědět pomlouvači: Aha, a už jsi s ním o tom 

mluvil? A kdy s ním budeš mluvit? Tak já se tě za týden zeptám, jak to dopadlo. Případně 

jsem slyšel i ostřejší řešení, kdy člověk rovnou vezme telefon a volá s tím, že říká, „poslyš, 
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mě tady ten a ten říká to a to, co mi k tomu řekneš?“ Můžeme si být jistí, že tím jsme 

právě pomluvu zničili. 

Komentáře 

Ještě bych jednou přečetl ten první bod naší dohody: 

Pokud chci s někým něco vyřešit, budu s ním komunikovat, nebudu jednat za zády 

druhého, ani bych neměl dopustit, aby nedořešení dané věci poznamenalo naše vztahy. 

Dostal jsem k tomu při první verzi dohody několik komentářů. První z nich je: 

V komunikaci může být problémem nesmělost, lítost, věkový rozdíl, úcta apod. Je pak 

řešením mlčet, kontaktovat starší nebo něco jiného? 

Tam pak samozřejmě záleží na tom, o jaký problém jde a to, co jsem tady říkal, je jen 

obecné vodítko. Jako u všech bodů je dobré se podívat na poslední bod naší dohody: 

Při mém jednání budu následovat Bibli, s modlitbou, pokorou a vědomím, že jen Bůh 

dokáže proměňovat nás a naše vztahy. 

Pokud je to něco, za co se mohu pár dní modlit, tak modlitba a Bible může ukázat cestu. 

Je ideální se pokusit o přímou komunikaci. Mlčení samozřejmě zvolit mohu, už jsem o tom 

mluvil i o důvodech, ale určitě ne z důvodu nesmělosti či věkového rozdílu. On i ten první 

bod říká, že nemám dopustit, aby nedořešení dané věci poznamenalo naše vztahy – pokud 

je to něco, co nemůžu jen tak hodit za hlavu a musím o tom přemýšlet, pak je pro nás oba 

lepší pokusit se věci řešit. Kontaktovat starší s prosbou o pomoc s uvedením důvodů, proč 

jsem to neřešil nejdříve mezi čtyřma očima, je myslím dobrým postupem. 

Další dva komentáře sloučím: Komunikace je důležitá, ale nad tím je láska. Než otevřeš 

ústa, zamysli se. 

Ano, je to naprosto tak. Už jsem zmiňoval,  

Přísloví 17:9 Kdo přikrývá přestoupení, usiluje o lásku, ale kdo věc roznáší, rozlučuje 

přátele. 

Takovým vodítkem může být i to, jestli je to něco proti mě, co je drobnost, kterou unesu 

a mohu odpustit bez další komunikace. Pak je pravda, že je lepší projevit lásku v tom, že 

druhého pochopím. 

Ale ten bod končí tím, že by ta věc neměla poznamenat naše vztahy – pokud i po modlitbě 

toto vnímám, je lepší komunikovat. Pokud se to týká hříchu vůči někomu dalšímu nebo 

dokonce proti více dalším lidem, je to věc, kde naopak lásku projevím tím, že komunikovat 

budu. A přiznávám, že si bolestně uvědomuji případy, kdy jsem takto lásku neprojevil. 
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Další komentář: Co když někdo říká pravdu, ale špatnou formou?  

Jeden z bodů dohody říká, že Budu jednat v pravdě a v lásce – je důležitá jak upřímnost, 

tak laskavost. Říká to i: Efezským 4:15 abychom byli pravdiví v lásce. 

My jako lidé tyto dvě věci moc sloučit nedovedeme, ale učme se to a nevzdávejme to. 

Pokud někdo něco říká způsobem, který poznamenává naše vztahy, nezbývá, než to řešit 

dle poskytnutého návodu. Jak již jsme si řekli, i pravda sdělená nevhodným způsobem 

může být pomluva. Opět mi nezbývá než říci, než že tento bod dohody sám o sobě by 

mohl být na další kázání. Příkladem nám má být chování Pána Ježíše – v Bibli najdeme 

spousta příkladů, jak jednal s hříchem a nebylo to vždy tak, že vpálil pravdu plnou silou do 

tváře. Někdy to tak ale bylo, často také ale jen mlčel. Koneckonců ani s námi takto nejedná 

– kdyby nám odkryl všechny naše hříchy najednou beze své lásky, asi bychom se z toho 

zhroutili. 

Závěr 

Na závěr přečtu  

2 Korintským 12:20 Bojím se totiž, abych vás po svém příchodu neshledal takovými, 

jakými vás nalézt nechci, a abych já nebyl shledán od vás, jakým si mě nepřejete; 

aby nepovstaly svár, žárlivost, zlosti, soupeření, utrhání, pomluvy, nadutosti, 

zmatky. 

A mé přání je, aby toto v našem sboru nenastalo, ale aby naopak platilo, že 

Pokud chci s někým něco vyřešit, budu s ním komunikovat, nebudu jednat za zády 

druhého, ani bych neměl dopustit, aby nedořešení dané věci poznamenalo naše vztahy. 

Modlitba 
… 

 


