
Věci podstatné 
a nepodstatné





Naše společná dohoda o vzájemné komunikaci
1. 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.

2. Budu respektovat osobnost druhého, dám mu svobodu v 
nepodstatných věcech.

3. Při jednání budu nejprve trpělivě naslouchat a budu se snažit
druhého pochopit, bez unáhleného odsuzování.

4. Budu jednat v pravdě a v lásce – je důležitá jak upřímnost, tak
laskavost.

5. Dobrým vztahům se budu věnovat i mimo nedělní bohoslužbu, 
společným časem například při návštěvách nebo při společné
službě.

6. Při mém jednání budu následovat Bibli, s modlitbou, pokorou a 
vědomím, že jen Bůh dokáže proměňovat nás a naše vztahy.
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Věci podstatné, 
služebné 
a případné



Věci podstatné
Bůh
Boží milost
spásné dílo Ježíše Krista
dary Ducha Svatého



Věci podstatné
člověk
víra
láska
naděje



Věci služebné
zjevení: Boží Slovo

přisvědčení: kázání, církev, 
církevní služebníci

zpečetění: křest, Večeře Páně



Věci případné
„bez umenšení pravdy 
spasitelné“
Např. forma bohoslužby
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Římanům 14,13: Nesuďme 
už tedy jeden druhého, ale 
raději posuďte, jak si 
počínat, abyste nekladli 
bratru do cesty kámen 
úrazu nebo svod.
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Koloským 3,13: Snášejte se 
navzájem a odpouštějte si, 
má-li kdo něco proti 
druhému. Jako Pán odpustil 
vám, odpusťte i vy. 
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