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Naslouchání 
 

Dobrý den, dnes bych se chtěl pokračovat v sérii s tématem naše vztahy, tentokrát 

s důrazem na naslouchání a snahu o pochopení. Na začátek bych se rád pomodlil. 

Modlitba 

… 

Úvod 

Asi si pamatujete, že tu v rámci přípravy Cesty obnovy probíhala příprava dokumentu, 

který nakonec dostal název „Naše společná dohoda o vzájemné komunikaci“. Jednalo se 

o to shrnout si pro naše společenství v současném čase body, které jsou pro nás důležité 

při komunikaci, kdy si navzájem nebudeme rozumět a kdy spolu nebudeme souhlasit. 

Postup byl takový, že jsem od nás ode všech vybral podklady a při jejich uspořádání až 

překvapivě jasně vzniklo 6 bodů, na kterých se spousta lidí shodla. 

Možná si také pamatujete, že zde proběhla dvě kázání na dva první body – první bod 

zkráceně „nebudu pomlouvat“, kde jsem mluvil o pomluvě, a druhý bod zkráceně „dám 

svobodu v nepodstatných věcech“, kde jsem mluvil o tom, jaké věci jsou podstatné, 

případné a služebné dle Staré Jednoty bratrské a říkali jsme si, co tedy vlastně je a není 

podstatné a dotkli jsme se i jiných věcí. 

Nyní se dostáváme k třetímu bodu, který zní 

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

bez unáhleného odsuzování. 

Jen připomínám, že do formulace toho bodu jsem převzal slova a obraty, které se vyskytly 

v odpovědích od Vás opakovaně. Je příznačné, že v dokumentu popisujícím komunikaci, 

kdy si navzájem nerozumíme, je jeden z bodů se snažit si porozumět, pochopit se, bez 

unáhleného odsuzování. 

Tento bod by se dal rozebrat z mnoha pohledů – třeba si povídat o potřebě trpělivosti, 

povídat si více o tom, co Bible říká o odsuzování a podobně. Pojďme se ale nejprve podívat 

na jeden z příběhů, který máme v Bibli.  

Jób – příběh 

Jedná se příběh Jóba.  
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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. 

Máme tedy před sebou muže, na kterém vidíme Boží požehnání.  

Ten příběh pokračuje tak, že nějakým způsobem spolu rozmlouvají Bůh a Satan a Bůh se 

dokonce Jóbem chlubí. A Satan namítá – Jób je takový jen kvůli tvému požehnání. Bůh pak 

dovolí, aby Jób o vše přišel – o své děti, o svůj majetek, ale přesto v ničem neobrací proti 

Bohu. Naopak  

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. 

Poté Satan ranil Jóba vředy a to už byla chvíle, kdy na tom byl doopravdy špatně, ale Jób 

nepodléhá ani nabádání své ženy, aby se proti Bohu obrátil. 

V tu chvíli přicházejí tři Jóbovi přátelé. 

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

Nejprve, když na vlastní oči viděli, jak na tom Jób je, tak 7 dní a nocí s Jóbem jen sedí a 

mlčí. Pak začne mluvit Jób a mluví v podstatě o tom, že by bylo lepší, kdyby zemřel a ani 

se nenarodil.  

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. 

A je mu to jasné. 

Jób 8 Podle toho, co jsem viděl, ti, kdo orají nepravost a rozsévají trápení, také ho 

sklidí. 

Ale Jób na to odpovídá mimo jiné tímto: 

Jób 6,24 Poučte mě a já umlknu, dejte mi porozumět, v čem jsem zbloudil. 

Na to reaguje další Jóbův přítel: 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Jb&kap=1&v=21#v21


3 
 

Jób 8,1 Tu odpověděl Bildad Šúchský. Řekl: 2Jak dlouho budeš povídat tyto věci a 

řeči tvých úst budou jako prudký vítr? 3Cožpak Bůh pokřiví právo? Pokřiví snad 

Všemohoucí spravedlnost? 4Jestliže tví synové proti němu zhřešili, vydal je do moci 

jejich přestoupení. 

Jób na to opět reaguje tak, že říká – ano, ty principy, o kterých mluvíš, platí. Uznává svou 

nepatrnost vůči Stvořiteli, ale přesto – nerozumí tomu, proč se stalo, co se stalo.  

Jób 11,1 Tu odpověděl Sófar Naamatský. Řekl: 2Cožpak tohle množství slov nemá 

být zodpovězeno? Zdalipak bude žvanil v právu? 3Umlčí tvé prázdné řeči muže? 

Posmíval ses a nikdo tě nezahanbí? 4Řekl jsi pak: Má nauka je ryzí, jsem čistý ve 

tvých očích. 5Avšak kéž by se Bůh rozhodl promluvit a otevřel by proti tobě své rty. 

6Kéž ti oznámí tajnosti moudrosti, protože obezřetnost má dvě stránky, a věz, že 

Bůh kvůli tobě zapomíná část tvé zvrácenosti. 

A co na to Jób? Opět určitým způsobem velebí Boha. Dokonce ve 13. kapitole reaguje tak, 

že Boha obhajuje – říká, že pokud to jeho přátelé vidí takto, tak vlastně jednají proti Bohu. 

Opět se ale ptá po důvodu svého trápení, když je přece spravedlivý a nic špatného 

neudělal. 

Konverzace pak pokračuje, Jób dokonce říká věci jako 

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

až se jeho přátelé trochu urazí, ale nepřestanou v rozmlouvání v podobném duchu. 

Nicméně Jób stále odmítá Bohu jakkoliv zlořečit a vypočítává, v čem všem neselhal. 

Pak přijde na scénu ještě další člověk, Elíhú: 

Jób 32,2 … Jeho hněv vzplanul proti Jóbovi, protože prohlásil sám sebe za 

spravedlivějšího, než je Bůh. 3Jeho hněv vzplanul i proti jeho třem přátelům, protože 

nenašli odpověď, a přesto Jóba prohlašovali vinným. 

A podobným způsobem pokračuje. Poté odpovídá Jóbovi Bůh a začíná s oním známým 

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

A Jób po chvíli uznává, že nemá, co by řekl a uznává i to, že nemůže pochopit Boží plány 

jako celek a i své provinění: 

Jób 42,5 Slyšel jsem tě jen z doslechu, a nyní tě vidělo mé oko. 6 Proto odvolávám, 

lituji toho v prachu a popelu. 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Jb&kap=8&v=2#v2
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Jb&kap=8&v=3#v3
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Jb&kap=8&v=4#v4
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Jb&kap=11&v=1#v1
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Jb&kap=11&v=2#v2
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Jb&kap=11&v=3#v3
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Jb&kap=11&v=4#v4
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Jb&kap=11&v=5#v5
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Jb&kap=11&v=6#v6
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Jb&kap=32&v=3#v3
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Bůh se ale pak obrací na Jóbovy přátele s tím, že se na ně hněvá a že mu mají na usmíření 

obětovat. Dále Bůh říká, že se za Jóbovy přátele má modlit Jób, protože na něj bude brát 

ohled, na rozdíl od nich. A ve chvíli, kdy se Jób modlí za své přátele, za to, aby jim Bůh 

odpustil, dojde k tomu, že Bůh změní Jóbovi jeho úděl a postupně dostane vše zpět, 

dokonce ve větší míře. 

Jób – z pohledu komunikace 

Proč si o tom příběhu tak dlouho povídáme? Na tomto příkladu vidíme několik bodů, které 

stojí za zastavení. 

První je – jak vlastně Jóbovi jeho přátelé naslouchali? Na začátku víme, že 

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

To je určitě správné. Víme, že pak spolu 7 dní a 7 nocí mlčí. Častokrát je toto to nejlepší, i 

dle  

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

Častokrát je nejlepší je prostě být spolu – a sdílení tímto způsobem ukazuje doopravdový 

zájem o druhého. I české přísloví říká, že sdílená bolest je poloviční bolest a sdílená radost 

je dvojnásobná radost. 

I to, co se děje poté, je vlastně správné. Jóbovi přátelé určitě přišli k Jóbovi s tím, že se 

doslechli, co se stalo. Vidíme, že na místě roztrhnou své roucho a rozhazují prach k nebi, 

což je prostě tehdejší způsob vyjádření patřičných emocí. Nejdříve ale mlčí a naslouchají, 

první začíná mluvit Jób. 

A co dělá Jób? Truchlí nad svým osudem a v podstatě říká, že si to nezaslouží, protože je 

spravedlivý. Četli jsme to na začátku 

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

To by nás asi mohlo zarazit. Může to někdo z nás říci o sobě? Můžeme to říci o někom 

kolem nás? 

Ale vrátíme se k tomu za chvíli. Každopádně to Jóbovo bědování nad tím, že si to 

nezaslouží, vede jeho přátele k tomu, že se snaží najít příčinu jeho situace. 

A myslím, že tento příběh je jeden z příkladů, jak někdo může mít naprosto jasno. Vidíme, 

že Elífaz Témanský, stejně jako ostatní, má jasno, když říká: 

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. 
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Prostě – udělal jsi něco špatně, můžeš si za to sám. Hřešíš, tak se nediv. 

Asi se Elífazovi moc nemůžeme divit, pravděpodobně bychom takto také reagovali a často 

i takto reagujeme. Ono když se podíváme do knih, které jsou v Bibli umístěné před tímto 

příběhem (reaguji teď jen na pořadí knih v Bibli, ne na jejich stáří). Obecně tam vidíme 

tam celkem jasný princip – Bůh si cení víry, odvahy, poslušnosti a dalších rysů ve vztahu 

k němu natolik, že pokud Boží lid toto projevuje, tak mu žehná. Pokud se jeho lid soustředí 

na někoho jiného než na Boha, tak mu Bůh nežehná. Úplně nám to zapadá do běžného 

vnímání světa, stejně tak to vnímali i Jóbovi přátelé. V podstatě jde o princip karmy – co 

si zaseješ, to si také sklidíš a pokud sklízíš špatné věci, tak něco děláš špatně. A platí to i 

naopak, pokud děláš dobré věci, musíš sklidit dobro. A je pravda, že do určité míry tento 

princip platí. 

Jóbovi přátelé se tak dle tohoto principu snaží najít, čím konkrétně Jób zhřešil, ale nic 

nenacházejí. Všimněme si té květnaté mluvy Jóba i jeho přátel – skoro jako by měli to 

nejlepší teologické vzdělání, jsou váženou elitou té doby. Určitě říkají věci, které obecně 

platí, ale přesto nenacházejí příčinu. Hledají jen dle svých zkušeností úspěšných lidí. Jóbovi 

přátelé Jóba odsuzují – našli si vysvětlení a snaží se ho prosadit, až se začnou hádat. 

A to je to, na co my bychom si měli dát pozor – neodsuzovat druhého na základě našich 

mylných domněnek. Ještě se k tomu vrátím, teď pojďme v příběhu dále. 

Na scéně najednou vidíme Elíhúa. Elíhú říká, že jako mladší do teď mlčel, nechtěl 

zasahovat do konverzace starších, ale je rozzlobený na Jóba i jeho přátele. Obhajuje ale 

Boha, a přidává se k němu i Bůh. Až poté se Jób zastaví a říká: 

Jób 42,5 Slyšel jsem tě jen z doslechu, a nyní tě vidělo mé oko. 6 Proto odvolávám, 

lituji toho v prachu a popelu. 

Až když doopravdy pozná Boha a opustí svou samospravedlnost, kterou do té doby tak 

obhajoval, jeho myšlení se změní. 

A jak už jsem říkal, Bůh se dále hněvá na Jóbovy přátele, za ty řeči, které vedli, a chce 

nějaké odčinění. Říká, že Jóbovi přátelé mají obětovat. Nakonec se za ně má přimlouvat a 

také přimlouvá Jób, který poznal Boha jinak, než ho znal předtím. 

Evangelium 

Já vím, že naše téma je naslouchání, ale přesto se tu ještě musím zastavit. Chtěl bych se 

jen vrátit k tomu principu, dle kterého hledali Jóbovi přátelé a koneckonců i Jób sám.  

Několikrát jsem tu citoval Elífazovo 
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Jób 8 ti, kdo orají nepravost a rozsévají trápení, také ho sklidí. 

My můžeme vědět, že tento princip karmy přetíná Ježíš Kristus. Pamatuji se, že jsme 

jednou u nás měli návštěvu a ta návštěva říkala, že Bůh přece musí být spravedlivý v tom, 

že trestá špatné lidi. Tato námitka má vždy podtext – já jsem spravedlivý, ale ty lidi kolem 

mne, ty by měl Bůh potrestat. Dodnes si pamatuji, jakým způsobem odpověděla Daniela 

– úplně vyjela a řekla: jen to nééé, to už bych tu nebyla. 

A je to tak. Nějaká touha po spravedlnosti je nakonec ve všech lidech. My víme, že ten 

trest za to vše špatné, co během života uděláme, za všechny naše hříchy, musí přijít. 

Včetně odměny za naší samospravedlnost – a jen pro jistotu, netvrdím tu, že to, co se 

stalo Jóbovi, bylo za jeho samospravedlnost. Jen chci říci, že pokud se snad vnímáme jako 

lepší lidi, protože dodržujeme všechna naše náboženská přikázání a zásady, máme před 

Bohem problém. A pokud na základě toho odsuzujeme lidi kolem nás, že hřeší tak, jak 

třeba my si myslíme, že jsme ještě nezhřešili, tak máme ještě větší problém. 

Jóbovi přátelé byli vyzváni k oběti za svůj hřích a Jób sloužil jako přímluvce, jako kněz, 

modlil se za ně. My ale víme, a připomínali jsme si to minulý týden o velikonocích, že za 

naše hříchy byla položená dokonalá oběť. Za naše hříchy zemřel Ježíš Kristus. Žil tu jako 

člověk bez hříchu a jako Boží Syn, jako Bůh, se odevzdal smrti za nás a prožil to, co jsme si 

zasloužili my. Po třech dnech vstal z mrtvých a jen díky tomu můžeme svobodně 

přistupovat k Bohu a můžeme pak říci něco podobného jako Jób: 

Jób 42,5 Slyšel jsem tě jen z doslechu, a nyní tě vidělo mé oko. 

Pokud uvěříme tomu, že Pán Ježíš Kristus nesl na kříž naše hříchy, jsme zachráněni na teď 

i na věčnost před Božím hněvem. A jen díky tomuto můžeme Boha ne jen znát z doslechu, 

ale znát ho osobně. 

Naslouchání 

Jóbův příběh je velmi zajímavý z mnoha pohledů a mimochodem nevěřte nikomu, kdo by 

vám snad říkal, že je to obtížná kniha a přečtěte si jí několikrát sami, budete překvapeni – 

koneckonců Elíhů zmiňuje i hřích a spravedlnost. Já se ale musím vrátit k našemu tématu. 

Uvedl jsem to jako příklad komunikace, kde bylo vidět unáhlené odsouzení druhého 

člověka. V Bibli bychom našli více takovýchto příběhů. Například hned na začátku 1. 

Samuelovy máme příběh Chany, která šla k chrámu a modlila za to, aby mohla mít syna. 

Protože se ale modlila v srdci s pohybujícími se rty, kněz Élí si myslel, že je opilá. Dokonce 

jí to vyčinil. Neoprávněné obvinění z opilosti vidíme třeba i při seslání Ducha Svatého 

v knize Skutků. Obecně příběhů nedorozumění s dalekosáhlými následky vidíme v Bibli 

plno. 
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Ten bod z naší dohody zní takto: 

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

bez unáhleného odsuzování. 

To, co jsem ve vašich odpovědích viděl, a tedy to, proč tam i tento bod je, je zřejmě to, že 

si uvědomujeme, že toto vše v našich vztazích chybí. A na formulaci těch odpovědí jsem 

viděl ani ne tak to, že by nám to chybělo u druhých, ale spíše, že si uvědomujeme, že 

bychom se v tomto chtěli sami změnit, což beru jako povzbuzení. 

Také je pravda, že tento bod je otázkou na to, co máme dělat, když si nebudeme rozumět. 

Myslím si ale, že nedorozumění hrozí v naší komunikaci stále, a častokrát zejména tam, 

když jsme rychle s něčím hotoví. 

Komunikace Ježíše Krista – naslouchání a účast 

Tak jako ve všem v našich životech nám má být příkladem Ježíš Kristus. 

První takový princip je, že Ježíš lidem naslouchal, že s nimi trávil čas. V tomto 

mimochodem můžeme těžko Jóbovým přátelům něco vytknout – když viděli, co se stalo, 

dali se na cestu k němu a strávili s ním hodně času. Pokud máme někoho pochopit, je 

mimo jiné třeba trpělivě naslouchat – to vyžaduje investici času.  

Můžeme to vidět i na tom, že Ježíš sdílel emoce lidí kolem sebe, což ukazuje na 

doopravdové ponoření se do situace člověka. Plakal, když lidé kolem něj plakali, a měl 

dobrou náladu a radoval se, když to bylo naopak. 

Třeba v příběhu Lazara víme, že Ježíš přichází po jeho Lazarově smrti, aby ho mohl vzkřísit. 

A když vidí náladu, kolem sebe, tak čteme 

Jan 11:35 Ježíš zaplakal. 

Občas můžeme mít představu Boha jako někoho, kdo je takzvaně nad věcí, koho nic 

nevzrušuje, protože je přece Stvořitel a Pán. Dočetl jsem se, že byli lidé, kteří chtěli tento 

verš z Bible vymazat, protože takové chování se přece na Ježíše nesluší. Přece nebude 

někde plakat. Podobně jsem četl pojednání o tom, že Ježíš se nikdy nesmál a že mu humor 

není blízký. Ale když se díváme na některá jeho vtipná přirovnání typu velbloud v uchu 

jehly nebo třeba sarkasmus, když nazývá Heroda liškou, vidíme, že Ježíš uměl humor 

používat a že se radoval z věcí kolem sebe. 

Prostě Ježíš měl a samozřejmě nadále má doopravdový zájem o lidi kolem sebe a reagoval 

jako někdo, kdo se doopravdy do naší situace vcítí, ne jako někdo, kdo si jen odměřeně 
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druhého vyslechne. Stejně tak má doopravdový zájem o nás a čeká, že si s ním budeme o 

našich starostech a radostech povídat. 

A stejně tak to čeká od nás, od našeho společenství. Samozřejmě, protože jsme lidé, 

nemůžeme se věnovat do hloubky nejen všem lidem na světě, ale možná ani všem lidem 

v našem sboru. Ale když už si s někým povídáme, zkusme se chovat jako Ježíš. Zkusme 

naslouchat trpělivě a zúčastněně. Zkusme naslouchat osobně – doopravdové porozumění 

včetně emocí je těžké přenést třeba mailem, i proto používáme různé smajlíky, abychom 

aspoň nějakou emoci přidali. Samozřejmě ale je lepší mail než nic. 

Komunikace Ježíše Krista – neodsuzování 

Druhý princip je, že Ježíš nenaslouchal lidem s cílem je odsoudit. Myslím si, že nikdo z nás 

nemá za prvotní cíl někoho odsoudit, snažíme se ostatním kolem nás pomoci nebo třeba 

jen nějak reagovat na to, co slyšíme. Myslím si, že i Jóbovi přátelé to mysleli dobře – nechci 

jim nic podsouvat, ale možná se snažili najít hřích, za který by měl Jób obětovat s tím, že 

si Boha usmíří a zase to bude dobré. Stejně tak my často něco proneseme, ale pak si třeba 

uvědomíme, že jsme byli mimo, protože jsme druhého dobře nepochopili. 

Všimněme si, jak se Ježíš při komunikaci vyptává a jak na to reaguje. Třeba při komunikaci 

se Samařankou u studny. Setkává se se ženou, která měla více mužů a se svým současným 

mužem žije na hromádce. Když toto řekne, tedy řekne 

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.“ 

tak vidíme, že Ježíš jí neřekne „ty jedna hříšnice, ty nejsi křesťanka, odstup ode mne“ – to 

mimochodem říká úplně někomu jinému a jinde – ale naopak jí prakticky pochválí. On jí 

přitakává – to jsi řekla pravdu. Mimochodem celý ten rozhovor je o tom, že ta žena tak 

trochu odsekává a chce zavést hovor na nepodstatné náboženské věci, ale Ježíš je velmi 

empatický a trpělivý. 

Ježíš často naslouchá velmi trpělivě, ale zároveň chce lidem doopravdy pomoci. Když 

například uzdravuje, snaží se uzdravit i duchovně. Samozřejmě stejně jako dnes – ne 

všichni o duchovní uzdravení stojí, ne všichni na to reagují – ale Ježíš se snaží řešit 

podstatu z hlediska věčnosti. 

V příběhu Jóba se nakonec Jób dobral toho důležitého – opustil svou samospravedlnost a 

říká, že Boha poznal. A o to jde i Ježíši – pokud nás nasměruje blíže k sobě, blíže k Bohu, 

naše problémy se budou jevit v úplně jiném světle. 
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My si můžeme říci, že to má Ježíš jednoduché, protože vidí do srdcí lidí – ale my se 

můžeme za podobné porozumění modlit, a nechat se vést Duchem Svatým tak, abychom 

doopravdy druhého pochopili a ne unáhleně odsoudili. 

Všimli jste si, že když máme odsoudit sebe, tak si najdeme plno výmluv, že za náš hřích 

vlastně může plno okolností v našem životě? Tak si uvědomme, že lidé kolem nás také 

mají plno okolností ve svých životech, které my nevidíme a kolikrát je ani nemůžeme 

pochopit. Občas vidíme třeba něco špatného v životě druhého, ale musíme vidět, že ten 

člověk také něco prožil. Pokud neukazujeme na milost Ježíše Krista, ale na svá náboženská 

přesvědčení s cílem člověka odsoudit, pak nám Bůh říká celkem jasně 

Lukáš 6:37 „Nesuďte, a zajisté nebudete souzeni. Neodsuzujte, a zajisté nebudete 

odsouzeni. Promíjejte, a bude vám prominuto.  

I v příběhu Jóba se Elíhů zlobí na odsuzující Jóbovy přátele a Bůh pak po nich chce na 

usmíření oběť. Tak ať nám dá Bůh moudrost a milost k vzájemnému pochopení. 

Předsudky 

Ještě před závěrem řeknu jednu věc. Mezi vašimi odpověďmi, které vedly k tomuto bodu, 

mě zaujala jedna věta: „Budu druhému naslouchat, i když dopředu vím, co mi řekne.“ 

To je něco, co si často uvědomuji i u sebe. Občas vím, tedy „vím“ v uvozovkách, očekávám, 

co od druhého uslyším. Možná se teď trochu dostáváme k prvnímu bodu, k pomluvě, ale 

myslím, že to stojí za připomenutí. Stalo se mi několikrát, že mi někdo o druhém něco řekl 

a já už jsem si předem udělal obrázek. Nebo jsem se s dotyčným o něčem bavil a to samé 

– prostě jsem si dopředu udělal nějaký svůj předsudek. Pokud tento první dojem v sobě 

neseme a s ním jednáme, není to správné. Ano, osobní vyslechnutí druhého je časová 

investice, ale pokud se mám s někým o něčem podstatném bavit, měl bych ho nejdříve 

vyslechnout.  

Já jsem věděl nějakou dobu dopředu, že na toto téma budu kázat. Bohužel to nebylo tak, 

že bych si to poctivě připravoval hodně dopředu, nicméně přemýšlel jsem o tom a věděl 

jsem, že když o něčem mluvím, tak bych se dle toho měl také chovat. Během minulého 

měsíce jsem měl několik takových situací, kdy se mi vyplatilo, že jsem se zastavil, a místo 

svých osobních předsudků jsem za daným člověkem zašel. Samozřejmě občas se ukázalo, 

že jsem se dopředu nemýlil, ale několikrát se také ukázalo, že jsem některé věci viděl před 

rozhovorem jinak. A musím podotknout, že i díky tomu, že jsem v minulosti pronesl něco, 

co prostě bylo špatně pochopeno – a stejně tak si uvědomuji, že to, co mi říkají lidé kolem 

mne, můžu špatně chápat já. 
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A předsudků vidíme v Bibli plno – například jsem zmiňoval Samařskou ženu, se kterou by 

se dle tehdejších předsudků vůbec neměl Ježíš vůbec bavit. Vícero tehdejších předsudků 

padá i v knize Skutků, ale dnes není cílem jít do těchto detailů. Jen si uvědomme, že ty 

předsudky, které v Bibli vidíme, vidíme i dnes kolem sebe. 

Závěr 

Jak na závěr shrnout některé myšlenky k tomuto bodu? 

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

bez unáhleného odsuzování. 

Uvědomme si, jak si navzájem ubližujeme tím, když si trpělivě nenasloucháme a když se 

unáhleně navzájem odsuzujeme. Když dáme na naše první dojmy, nebo dokonce na dojmy 

někoho jiného, a na základě takových předsudků jednáme. A máme předsudky nejen o 

druhých, ale i o nás samých. 

Vím, že to není jednoduché, a jako obvykle si říkám, jak se vůbec můžu opovažovat mít 

kázání na něco, co jsem sám už tolikrát ve svém životě porušil. 

Uvědomme si také, že reakce Jóbových přátel byla hříchem. A stejně tak je hřích, pokud 

někoho podobným způsobem odsoudíme, tím spíše unáhleně. 

Do druhých nevidíme, ale máme obrovskou pomoc – máme Ducha Svatého. Věřím tomu, 

že nás určitě chce vést i v porozumění, v lepším pochopení, ať už si povídáme o čemkoliv. 

Tak ať nás všechny jako svou církev vede, ať jsme schopni si navzájem naslouchat, ať se 

můžeme doopravdy pochopit, a ať se ze žádných důvodů navzájem neodsuzujeme. 

Modlitba 

… 

 


