
Naslouchání





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.



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



Jób 1,1 Byl muž v zemi Úsu, jménem 
Jób. Tento muž byl bezúhonný a 
přímý, bohabojný a odvracející se od 
zlého. 2 Narodilo se mu sedm synů a 
tři dcery. 3 … onen muž byl 
nejzámožnější ze všech synů východu.



Jób 1, 21 Řekl: Nahý jsem vyšel z nitra 
své matky a nahý se tam navrátím; 
Hospodin dal a Hospodin vzal. Budiž 
požehnáno Hospodinovo jméno.



Jób 4,1 Tu odpověděl Elífaz Témanský. Řekl: 2 Což 
nebudeš mrzutý, zkusí-li s tebou někdo mluvit? Jenže kdo 
by dokázal zadržet řeč? 3 Hle, sám jsi mnohé káznil a 
posiloval jsi malátné ruce. 4 Tvé výroky podpíraly 
klopýtajícího, upevňoval jsi klesající kolena. 5 Protože 
však teď došlo na tebe, jsi mrzutý; udeřilo to právě na 
tebe a děsíš se. 6 Což není bohabojnost tvým 
spolehnutím a bezúhonnost tvých cest tvou nadějí? 7 
Uvědom si konečně: Kdo nevinný kdy zahynul a kde byli 
přímí vyhlazeni? 8 Podle toho, co jsem viděl, ti, kdo orají 
nepravost a rozsévají trápení, také ho sklidí.



Jób 16,2 Slov, jako jsou tato, jsem už slyšel 
mnoho. Jste všichni mizerní utěšitelé.

Jób 32,2 … Jeho hněv vzplanul proti Jóbovi, 
protože prohlásil sám sebe za spravedlivějšího, 
než je Bůh. 3 Jeho hněv vzplanul i proti jeho 
třem přátelům, protože nenašli odpověď, a 
přesto Jóba prohlašovali vinným.



Jób 38,4 Kde jsi byl, když jsem zakládal 
zemi? Pověz, pokud víš něco rozumného.

Jób 42,5 Slyšel jsem tě jen z doslechu, a 
nyní tě vidělo mé oko. 6 Proto odvolávám, 
lituji toho v prachu a popelu.



Jób 2,11 Dohodli se spolu, že přijdou, 
aby mu projevili účast a aby jej 
potěšili.

Římanům 12:15 Radujte se s 
radujícími, plačte s plačícími.



Jób 1,1 …Tento muž byl bezúhonný a 
přímý, bohabojný a odvracející se od 
zlého.

Jób 7,1 Kdo nevinný kdy zahynul a kde 
byli přímí vyhlazeni? 8Podle toho, co 
jsem viděl, ti, kdo orají nepravost a 
rozsévají trápení, také ho sklidí.



Jób 42,5 Slyšel jsem tě jen z 
doslechu, a nyní tě vidělo 
mé oko. 6 Proto odvolávám, 
lituji toho v prachu a 
popelu.



Ježíš Kristus
• Naslouchání a účast

Jan 11:35 Ježíš zaplakal.



Ježíš Kristus
• Naslouchání a účast
• Neodsuzování

Jan 4:17 Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ 
Ježíš jí řekl: „Dobře jsi řekla: ‚Nemám muže.‘ 18 
Vždyť jsi měla pět mužů, a kterého máš nyní, 
není tvůj muž. To jsi řekla pravdu.“



Ježíš Kristus
• Naslouchání a účast
• Odsouzení není cílem
• Bez předsudků



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

… s Boží pomocí, dle vzoru Ježíše 
Krista …


