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Následovat Bibli 
 

Dobrý den, chtěl bych dnes pokračovat v sérii, která se týká vztahů. Na začátek bych se 

rád pomodlil. 

Modlitba 

… 

Úvod 

Pro jistotu jen připomenu, že jsme jako sbor před nějakou dobou procházeli přípravnou 

fází něčeho, čemu se říká Cesta obnovy. Jednou částí této cesty byl sběr podkladů pro 

shrnutí, co je pro nás, pro náš Kladenský sbor, důležité pro jednání, kdy si vzájemně 

nerozumíme nebo spolu nesouhlasíme. Po vybrání podkladů ode všech a po jejich 

uspořádání vzniklo šest bodů, na kterých se spousta lidí shodla a vznikla tak „Naše 

společná dohoda o vzájemné komunikaci“. 

Proběhla zde již kázání na všechny body, kromě posledního, který zní: 

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

Bůh dokáže proměňovat nás a naše vztahy. 

Tento bod toho obsahuje docela hodně, na výřezu z nástěnky vidíme různé odpovědi 

podobným směrem. Obecně se jedná o shrnutí principu, že v našich jednáních je důležitý 

Pán Bůh.  

To má samozřejmě plno rovin. Jedna je, že máme Bibli, čili základní prostředek, jak k nám 

Bůh mluví. Dále máme modlitbu, tedy to, jak můžeme my mluvit s Bohem. Dále je tam 

pokora, tedy opak pýchy, stav, kdy si uvědomujeme svou závislost na ostatních, zejména 

na Bohu. To koneckonců vidíme i v závěru textu toho bodu, to, že Bůh dokáže nás a naše 

vztahy proměňovat způsobem, jaký bychom bez Boha nenašli. 

Následovat Bibli 

Tak tedy nejprve – co to znamená následovat Bibli, proč je vlastně Bible důležitá? Věříme, 

že Bible je Boží slovo, tedy něco, jak k nám Bůh mluví. Není to jediný způsob, jak poznávat 

Boha, ale je to jeden z nejdůležitějších způsobů. Věříme, že text Bible je vdechnutý 

Bohem, tak o sobě i sama Bible hovoří.  
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2 Timoteovi 3,16 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k 

usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, 17aby Boží člověk byl 

takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. 

Pokud tedy Bibli čteme, měl by nám její text osvětlovat především Bůh, tedy Duch Svatý. 

Bůh je ten, kdo text Bible vdechnul a tedy kdo ho i může osvětlovat – nezáleží tolik na 

konkrétním překladu čili interpretaci Bible, ale na vedení Duchem Svatým. Mám osobní 

zkušenosti, kdy ke mně Bible úplně jasně mluvila, stejně tak zkušenosti třeba ze skupinky, 

kdy jsme ani dohromady moc nevěděli, co s daným textem a někdo přinesl dobrý vhled 

hned po společných modlitbách. Pokud tedy někdo říká, že k němu Bůh nemluví a přitom 

nečte Bibli a nemodlí se, ani se nemůže moc divit – je to jako kdyby děti nemluvily s rodiči 

a divily se, že s nimi také rodiče nemluví. 

Oproti tomu je možné znát Bibli celkem podrobně, dokonce o ní psát sáhodlouhé vědecké 

práce, nebo jsem viděl texty z některých sekt, kde je plno vět ozdrojovaných citáty z Bible 

vytržených z kontextu, přesto se autoři mohou úplně mýlit, když v jejich porozumění 

s Bohem zas tak moc nepočítají. Sám mám zkušenost, že v nějakém textu mě zaujal nějaký 

výklad verše z Bible, nebo jsem třeba i osobně viděl osamoceně napsaný verš, který 

vybízel k nějaké interpretaci, ale pak po nalezení kontextu přímo v Bibli jsem viděl celkem 

jasně, že je to ve skutečnosti poněkud jinak. 

Možná se dnes budu trochu vracet k tomu, co zde zaznělo v předchozích bodech naší 

dohody. Říkali jsme si, že stará Jednota bratrská, na kterou naše Církev bratrská navazuje, 

v první řadě mluvila o věcech podstatných. Z Boží strany to byly Boží milost, spásné dílo 

Ježíše Krista a dary Ducha Svatého, ze strany člověka víra, láska a naděje. Více si můžete 

třeba najít v příslušném kázání na webu, bude tam snad shrnutí celé této série 

dohromady, ale teď to říkám kvůli tomu, že v těch věcech podstatných nikde nevidíme 

Bibli. Dokonce když se podíváme na několik prvních vyznání víry, kde se církev snažila 

popsat, čemu věří, například na Apoštolské vyznání, zmínku o Bibli tam nevidíme. 

Stará Jednota bratrská řadila Bibli mezi věci služebné. Zároveň ale říká, že je to služebnost 

nejpotřebnější, protože zjevuje věci podstatné. Říkám to vše proto, že sousloví 

„následovat Bibli“ bez vedení Duchem svatým nedává smysl. Hrozí pak to, že si z Bible 

uděláme jen zákoník, soubor pravidel, kde se Boží láska a milost vytrácí. 

Pravidla 

Ale abychom se dostali k něčemu konkrétnějšímu – k čemu nám tedy Bible může v našich 

vztazích být? Řekl jsem, že nejde jen o soubor pravidel, ale přesto – Bible nám nějaká 

pravidla dává. Už jsme o nich mluvili – třeba jeden z principů z prvního bodu dohody je, 
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že pokud proti někomu něco mám, jdu to nejprve vyřešit s ním osobně, a neřeším to za 

jeho zády s ostatními. 

Takových dobrých pravidel či doporučení máme v Bibli plno. Nějaký řád je obecně určitě 

důležitý, bez něj by vznikl chaos. Na druhou stranu, tato pravidla nejsou něco, co by nám 

zajistilo spásu. Je to něco, co nám Bůh dává pro naše dobro, pro naši ochranu. 

Můžeme to přirovnat třeba k situaci na silnici. Máme nějaká pravidla silničního provozu, 

které přispívají k tomu, že ve většině situací je provoz bezpečnější a plynulejší. Bez znalosti 

těchto pravidel by na silnicích byl chaos, kde se možná také dá nakonec někam dojet, ale 

s mnohem větší námahou. Samozřejmě i na silnicích máme lidi, kteří pravidla pravidelně 

a záměrně porušují a tito lidé nás mohou dost naštvat nebo dokonce zabít. Oproti tomu 

tam máme také činitele pokoje – lidi, kteří v nejasných situacích dají přednost druhému, 

třeba proti pravidlům nechají vyjet jiného z vedlejší silnice. Když se ke mně někdo na silnici 

zachová vstřícně, pochopí, když udělám chybu, jsem rád a mám také tendenci se chovat 

více vstřícně. Samozřejmě mluvím obecně, ve většině situací je mnohem lepší pravidla 

zachovat, představme si, co by se stalo, kdybychom dávali přednost úplně všem – opět by 

to byl zmatek. Všimli jste si, kdo je dalším činitelem pokoje? Kdo když je na silnici, tak se 

najednou většina řidičů začne chovat pokojně? Je to policie. V normálním světě, pokud by 

policie nebyla, by se pravidla začala velmi rychle opouštět. Také ale moc dobře víme, co 

nás u policie nejvíce rozzlobí, co je vždy třeba v novinách patřičně rozmáznuté – zejména 

když například jedná sama proti pravidlům nebo se soustředí na dodržování pravidel 

v nepodstatných situacích, tam, kde jde jen o nachytání, a nesoustředí se na podstatné 

problémy. Za sebe ale musím říci, že mám osobní zkušenosti s policí většinou dobré, před 

časem jsem třeba i policistům poděkoval, že v naší ulici měří rychlost, i když jinde už z toho 

třeba takovou radost nemám. 

Na druhou stranu, když si představíme, že někam jedeme, tak asi nečekáme, že na konci 

cesty nás policie nebo někdo jiný odmění za to, že jsme pravidla dodržovali. Já jsem třeba 

od policie dostal pokutu za nedodržování pravidel, ne odměnu za jejich dodržování.  

Podobně pravidla v Bibli nám nezaručují jakékoliv přijetí u Boha. Principy v Bibli nás 

vedou, ochraňují a osvobozují. Víme, že máme svobodu v tom se nechovat špatně. Třeba 

máme svobodu v tom řešit věci přímo. Podobně když třeba v desateru přikázání čteme, 

že nemáme krást, můžeme to vzít jako zaslíbení, že krást nemusíme, protože víme, že se 

o nás postará Bůh, že nám dá dokonce dost i k rozdávání, a že jakékoliv nečestné chování 

nás obere minimálně o klidnou mysl. 

Když se podíváme na začátek úryvku 
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2 Timoteovi 3,16 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k 

usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, 17aby Boží člověk byl 

takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. 

tak z toho doopravdy vnímáme, že je Bible užitečná k učení, k usvědčování, k napravování, 

k výchově a to je něco, co doopravdy potřebujeme. Samozřejmě toto není jediné poselství 

Bible, to hlavní poselství je zjevit podstatné věci o Bohu. Vidíme tady také pokračování, že 

správné poznání Bible nás vystrojuje ke každému dobrému skutku. 

Dobré skutky 

Pojďme se spolu podívat na příběh z Bible, který je celkem známý, ale zkusíme se na něj 

podívat možná z trochu netradičního pohledu. 

Začněme kontextem, kde promlouvá Ježíš a poté se děje toto: 

Lukáš 10, 25 A hle, jeden zákoník povstal a zkoušel ho: „Učiteli, co mám učinit, 

abych získal věčný život?“ 26 On mu řekl: „Co je napsáno v Zákoně? Jak to tam 

čteš?“ 27 On odpověděl: „Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, 

celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe 

samého.“ 28 Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“ 29 On se však 

chtěl ospravedlnit, a řekl Ježíšovi: „A kdo je můj bližní?“  

Je tu tedy zákoník, což byl člověk, který to nějakým způsobem myslel s Bohem doopravdy. 

Jako zákoník byl vzdělaný, Bibli znal velmi dobře, to vidíme i na jeho odpovědi. Jenže 

vidíme, že si asi i zároveň uvědomoval, že se mu to občas nedaří, stejně jako se to občas 

nedaří nám. Tak se chtěl ospravedlnit, možná si nějakým uvědomoval přítomnost Pána 

Ježíše Krista a něco to s ním dělalo a tak se zeptal, kdo je to bližní. Možná si uvědomoval 

nějakou situaci, kdy se dobře nezachoval, ale snažil se o takovou interpretaci toho 

pravidla, která mu řekne, že to vlastně bylo v pořádku.  

Na to Ježíš odpovídá: 

Lukáš 10, 30 Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do 

Jericha a padl do rukou lupičům; ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a 

odešli. 31 Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. 

32 Podobně se tam objevil i levita; když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se 

mu. 33 Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu, a když ho uviděl, byl pohnut 

soucitem. 34 Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je, položil ho na 

svého mezka, zavezl do hostince a postaral se o něj. 35 Druhého dne vyjmul dva 

denáry, dal je hostinskému a řekl: ‚Postarej se o něj, a co bys vynaložil navíc, to ti 

zaplatím, až se budu vracet.‘ 36 Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl 
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mezi lupiče?“ 37 On řekl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi 

a jednej také tak.“ 

Našel jsem, že cesta z Jeruzaléma do Jericha je asi 27km, přičemž v tomto směru se klesá 

o 1100 metrů. Byla to víceméně pustina, kde se bez problémů skryli lupiči, kvůli tomu se 

jí i říkalo „Krvavá cesta“. Máme tu příběh, nevíme, jestli se doopravdy stal, ale je to 

o člověku, kterého lupiči přepadli, vše mu vzali, zbili ho a odešli. 

Dále jde po té samé cestě kněz. Nebylo to zas tak neobvyklé, i kněží i levité, tedy lidé, kteří 

konali službu v chrámu, se na této cestě vyskytovali často. Bydleli v Jerichu a chodili do 

Jeruzaléma konat službu. A z Mojžíšových knih, tedy z prvních knih Bible víme, že jejich 

služba měla plno pravidel, které museli dodržovat. Také víme, že porušení těch pravidel 

nebral Bůh a ani lidé na lehkou váhu, máme několik příběhů o jejich porušení. Ta pravidla 

se často týkala svatosti, tedy oddělení pro službu pro Boha. Některá ta pravidla se týkala 

i jiných lidí, byla to ochrana třeba i proti nemocem, jako například malomocenství, kde 

opět kněží hráli roli v rozpoznávání, kdo je čistý a kdo je nečistý. 

Najdeme například pravidla jako  

Leviticus 21,1 Hospodin řekl Mojžíšovi: Promluv ke kněžím, synům Áronovým, a 

řekni jim: Nikdo se nebude poskvrňovat s mrtvým mezi svým lidem. 

Numeri 19,16 Kdokoliv by se v otevřené krajině dotkl zabitého mečem anebo 

mrtvého, lidských kostí či hrobu, bude po sedm dní nečistý. 

A teď si vezměte toho kněze. Vidí člověka, jak čteme, polomrtvého. Možná se ani nehýbal, 

ani nesténal, prostě tam jen tak ležel. Ten kněz si docela dobře mohl myslet, že je mrtvý. 

Ostatně jak jsme si řekli, on tam chodil často, o lupiče tam nebyla nouze, možná to nebylo 

poprvé, co tam něco takového viděl. Anebo třeba ten kněz viděl, že mrtvý není, ale že 

k tomu nemá daleko. Pak samozřejmě riskoval, že mu umře v náručí. Ať tak nebo tak, 

pokud by se ho i jen dotkl, riskoval minimálně to, že bude sedm dní nečistý, což ho na tuto 

dobu vyřadí ze služby. Ty verše z Numeri pak pokračují očistou, nebylo to nic 

jednoduchého – zahrnovalo to omytí někým dalším, vyprání oděvu, v některých situacích 

i vyprání jeho stanu. A pokud by tuto očistu nevykonal, měl být dle zákona vyhlazen ze 

shromáždění. Třeba si i uvědomoval, že na jeho službě závisí něco dalšího, třeba by za 

sebe musel hledat náhradu a třeba už to ani z jeho pohledu nešlo. Na druhou stranu o tom 

můžeme i pochybovat – když sestupoval do Jericha z Jeruzaléma, třeba už měl službu za 

sebou a těch dalších sedm dní by prostě nečistý nějak přežil, třeba by ale musel být bez 

své rodiny, a to se mu nechtělo, to ale nevíme. Dokonce čteme, že ho pro jistotu obešel a 

pravděpodobně na něj ani nepromluvil. Možná spíše Bohu děkoval, že ho po cestě chrání 

a že takto také nedopadl. 
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Každopádně, on tu přece dodržel zákon, který říká, že se neměl dotknout nečistého. 

Jednal podle pravidel, zachoval službu, ve které sloužil, takže se vlastně zachoval 

z pohledu pravidel dobře, ne? Jeho službu by narušilo i jen dotknutí se toho přepadeného 

člověka a on bral svou službu vážně, dle pravidel. 

Úplně stejně na tom byl i levita, který byl také oddělený pro službu Bohu. Nevíme, jestli 

šel stejným nebo opačným směrem, jestli měl šanci se někde s knězem setkat nebo 

dokonce i jeho jednání z dálky vidět, každopádně se zachoval stejně, naprosto dle 

pravidel. Dalo by se říci, že při svém jednání stejně jako ten kněz následoval Bibli, tak o co 

jde? 

Pak šel někdo, kým židé velmi opovrhovali. Představme si nějakou skupinu lidí, které ve 

svém okolí nemáme rádi a ještě k tomu hodně přidejme, abychom si dokázali představit, 

jak moc židé Samařany neboli Samaritány opovrhovali, jak moc pro ně byli nečistí. 

Dokonce se dočteme, že židé říkají Ježíšovi, že je Samařan, jako nadávku. 

Jan 8:48 Židé mu odpověděli: „Neříkáme správně, že jsi Samařan a máš démona?“ 

Samařan pro ně byl někdo, kdo by byl spíše jeden z té zlodějské bandy, komu by se za 

všech okolností zdaleka vyhnuli. Pokud ho po cestě potkali onen kněz a levita, je docela 

pravděpodobné, že to tak i udělali, že by se mu možná i s obavami obloukem vyhnuli. 

Přesto ale onen Samařan udělal něco správného, jak cítíme. Vzal přepadeného muže, 

ošetřil ho, zavezl ho na svém mezkovi do hostince a dále se o něj postaral. Pravděpodobně 

po té pomoci jeho oblečení, jeho mezek a asi i náklad na tom mezkovi nebyly nijak čisté, 

když nakládal nahého a zbitého člověka. Pak dal dva denáry hostinskému na další výdaje. 

Z jiného podobenství víme, že denár byla mzda dělníka na den. Kdyby to bylo jako dnes, 

tak na zhruba 20 pracovních dnů v měsíci by 2 denáry byly 10% měsíční mzdy – každý si 

pro sebe můžeme spočítat, kolik to je pro nás, pro představu, kolik tam ten Samařan na 

přepadeného muže věnoval. A nejen to, řekl, že kdyby to nestačilo, tak zbytek zaplatí, až 

se bude vracet. 

Poté, co Ježíš tento příběh dovypráví, ptá se onoho zákoníka, kdo byl tedy bližní tomu 

přepadenému? A zákoník odpovídá, stejně tak, jak bychom odpověděli my, že ten třetí, 

přestože se mu možná honily hlavou i myšlenky na Bibli, která dává pravidla o čistotě. 

Evangelium 

On celý ten příběh nám vlastně ukazuje na evangelium, na dobrou zprávu o tom, co pro 

nás udělal Pán Ježíš Kristus. My jsme lidé přepadení hříchem, přepadení vším špatným ve 

světě. Sestupujeme od Boha do světa a hřích nás přemáhá k smrti. Kolem nás jde morální 

a ceremoniální zákon, který nám sice dává do života pořádek, ale nakonec nám stejně 
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v tom nejdůležitějším nepomáhá. Přichází ale Pán Ježíš Kristus, jako někdo, kým svět 

hluboce opovrhuje, ale který je nad námi pohnutý soucitem a udělá vše pro naší záchranu. 

Jak jsme si říkali i příkladu o policii – pokud se nám daří nějaká pravidla dodržovat, je to 

jen naše povinnost, není to něco, co by nám zajistilo spásu, tedy záchranu pro věčný život 

s Bohem. Takovou záchranu, tedy usmíření s Bohem, nám dává pouze Pán Ježíš Kristus. 

My jsme si pro vše špatné v našich životech vysloužili věčné oddělení od Boha, ale pokud 

uvěříme tomu, že Pán Ježíš Kristus vzal tento trest na sebe, jsme před Bohem čistí. 

A jak už jsme si říkali, Bible tyto věci zjevuje. Naše víra ale nestojí na existenci Bible, ale na 

spásném díle Pána Ježíše Krista provedeném díky Boží milosti, a Duch Svatý nám to 

potvrzuje a také nám otevírá porozumění Bibli, která nám toto vše popisuje. 

Následovat Bibli doopravdy 

Ale vraťme k našemu bodu z domluvy 

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

Bůh dokáže proměňovat nás a naše vztahy. 

Co to tedy je následovat Bibli? Viděli jsme příklad toho, jak to vypadá se zdánlivým 

naplňováním či porušováním pravidel v Bibli. A jen opakuji, že Biblické principy, které se 

týkají nejen vzájemné komunikace mezi námi, jsou určitě dobré, koneckonců už jsme to 

slyšeli v kázáních na předchozí body domluvy. Ale také mějme na paměti, že pro 

následování Bible je třeba vedení Duchem Svatým. Koneckonců i na začátku našeho 

příběhu vidíme, co je doopravdy podstatné: 

Lukáš 10, 27 …  „Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou 

duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého.“ … 

Pokud bychom totiž doopravdy dodržovali toto přikázání, už bychom toho moc dalšího 

nepotřebovali. Pokud bychom na první místo dávali ve všem Boha, pokud bychom milovali 

svého bližního jako sami sebe, přirozeně z toho vyplyne chování takové, jaké po nás chce 

Bůh. Dokonce z toho vyplývají i další věci, které byly zmíněny v odpovědích vedoucích 

k tomuto bodu dohody. 

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

Bůh dokáže proměňovat nás a naše vztahy. 

Pokud bychom toto dodržovali, nemusíme extra zmiňovat Bibli a modlitbu – pokud máme 

na prvním místě Boha, je toto naprosto jasné. Při jednání s druhým zvláště ve věcech, kde 

si nerozumíme, bychom si o tom měli nejprve popovídat s Bohem. Pak určitě budeme 

i s dalšími jednat trochu jinak. Dokonce se může stát, že i když nás něco třeba nějak 
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zarazilo, při modlitbě můžeme více porozumět jednání druhého člověka a třeba pak už ani 

nebudeme chtít se k tomu vracet. 

Podobně je to s pokorou. Obecně platí, že při jednání s druhým člověkem je vždy alespoň 

jedna věc, o které nevíme. Mě se to stalo několikrát – někoho jsem si pro sebe za něco 

odsoudil, že se zachoval z mého pohledu doopravdy nemožně. Dokonce se mi stalo, že 

jsem o tom řekl i někomu jinému, kdo na tom nebyl nijak zainteresovaný. Po nějaké době 

jsem se dozvěděl něco, co jsem předtím nevěděl a najednou jsem kroky toho člověka 

pochopil a musel jsem se doopravdy stydět. Od té doby se snažím se raději druhého 

nejprve pochopit. Pokora je o tom, že nekladu na první místo sebe, že dopředu uznávám, 

že se můžu mýlit. Pokora je i to, že si v církvi uvědomuji, že každý z nás zde má nějaké 

místo, že každého z nás sem nějakým způsobem postavil Bůh za nějakým účelem. 

Dokonce i toho, na koho třeba teď můžeme myslet, že by byly věci jednodušší, kdyby tu 

nebyl. Kdysi jsem slyšel od někoho, že řekl „když jsem se obrátil k Bohu, myslel jsem si, 

kolik toho spolu s Bohem dokážeme. Časem jsem ale jasně viděl, jak si to spíše Bůh 

zkomplikoval tím, že si do Božího království vybral i mne“. I to je pokora, a jak vidíme, 

všichni určitě můžeme v pokoře růst. 

Čím více žijeme s Bohem, tak si určitě stále více a více uvědomujeme svou závislost na 

něm, svou vděčnost právě jemu. Můžu říci, že když tu bylo těch posledních 40 dní 

modliteb a půstu za vztahy, sepsal jsem si pak věci, které se během toho odehrály v mém 

životě. A naprostá většina se týkala vděčnosti za vztah s někým konkrétním, vděčnosti za 

to, jak jsem s někým něco zažil, jak jsem někomu třeba mohl pomoci třeba i jen 

rozhovorem. Měl jsem za každý týden několik konkrétních bodů. A neříkám to, abych se 

tu chlubil, ale proto, že po tom sepsání jsem cítil právě vděčnost Bohu.  

Uvědomoval jsem si i to, jak Bůh proměnil mne. Dalo by se o tom povídat dlouho, ale 

řeknu jen jednu věc v krátkosti: dříve, předtím než jsem poznal, co pro mne osobně udělal 

Ježíš Kristus, že mi dal věčný život, ve mně bylo hodně neodpuštění. Nebyla to jediná věc, 

která ve mně byla špatně, ale je to jeden příklad, který jste mne už asi ode mne několikrát 

slyšeli. V minulosti v mailech něco naštvalo tolik, že jsem si maily vytiskl a pak to chtěl 

dotyčnému nandat, až se potkáme. Ve skutečnosti jsem se tím vytištěním a vracením se 

k tomu sám v sobě užíral, protože neodpuštění byl můj problém, ne problém toho 

druhého. Pak krátkou dobu poté, co jsem uvěřil v to, že za mne Ježíš Kristus zemřel, jsem 

něco doma hledal, a našel jsem ty vytištěné maily. Vím, že jsem tenkrát nad sebou jen 

zavrtěl hlavou, a ty papíry jsem tenkrát doslova spálil, hodil jsem je do krbu. Když jsem 

zažil odpuštění od Boha, neměl jsem důvod, proč si držet neodpuštění někomu dalšímu. 

A tento osobní zážitek je jedna z mnoha věcí, která mi ukazuje na to, jak Bůh proměňuje 

nás a naše vztahy – když to svedl i se mnou, nebude mít určitě problém ani s nikým dalším. 
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Závěr 

Co říci na jako shrnutí? Promítnu tu opět ty body z dohody: 

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. 

Mohli bychom to vše dále rozebírat, vím, že jsme u všeho jen tak klouzali po povrchu. Tyto 

body nejsou žádným zákoníkem, jsou jen připomenutím toho, na čem se hodně lidí 

v našem sboru shodlo jako na důležitém. Snažme se tedy tyto body aplikovat i v našich 

vztazích, zejména v situacích, kdy si v něčem nerozumíme. Pro mě nebylo jednoduché tu 

o tom mluvit zejména v částech, kde jsem si uvědomoval, že jsem někdy v historii jednal 

jinak. Na druhou stranu alespoň mě osobně ta zamyšlení nad jednotlivými body hodně 

pomohla, včetně snahy o jejich praktické použití. Něco z minulosti už jsem nechal na 

Bohu, nevnímal jsem, že by bylo dobré se v tom dále rýpat, něco jsem se snažil dělat jinak. 

Nakonec ale to nejdůležitější je to, co jsme si tu ukazovali jako poslední 

Lukáš 10, 27 …  „Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou 

duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého bližního jako sebe samého.“ … 

Na závěr bych nás chtěl povzbudit něčím, co jsem slyšel na závěr jednoho semináře o 

Biblickém poradenství. Bylo to o ledničce, a možná to někdo ani nebude vnímat jako moc 

Biblické, protože Bůh asi u sebe ledničku nemá, ale bylo to takové povzbuzení na závěr. 

U mnoha lidí jsem viděl, že mají doma ledničku. A u mnoha lidí jsem také na té ledničce 

viděl kresby, které by někdo mohl považovat za nemožné čmáranice. Přesto lidé ty kresby 

ukazovali a říkali – to kreslilo mé tříleté dítě, to je nádhera, že jo! A občas to na tříleté dítě 

bylo doopravdy překvapivě hezké. 
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Ty naše životy, naše jednání vzhledem k Bohu, naše jednání mezi námi, to jsou takové 

nemožné čmáranice, nejsou to nádherné kresby. Ve skutečnosti toho v životech plno 

pokazíme a Bůh to po nás napravuje. Ale Bůh nás vidí jako své děti – jako kdyby si ty naše 

čmáranice našich životů a našich vztahů dával na svou ledničku a říkal – to nakreslilo moje 

dítě, moje dítě! A podívejte se, ono se v tom pořád zlepšuje! 

Tak bych nám všem přál, ať se ty naše čmáranice více a více ukazují na to, že patříme 

Bohu, že jsme doopravdy jeho děti. 

Věřím například, že ze života sestry Kletečkové má Bůh obrovskou radost. I když asi tak 

jako každý z nás některé věci ve svém životě vnímala jako čmáranici k vyhození, určitě lidé 

kolem ní vnímali kresbu jejího života jako velmi nádhernou. Teď odešla k Bohu a ta její 

kresba je nádherná především pro Něj, protože ona je Boží dítě. Bůh se z ní raduje a to je 

nakonec to nejpodstatnější. 

Chtěl bych teď dát ještě chvíli k osobnímu ztišení před Bohem. Prosím zavřete všichni oči, 

ať se můžeme soustředit na duchovní svět. 

Pokud je tu někdo, kdo si není jistý, že je Boží dítě, prosím zkuste s Bohem mluvit. V duchu 

Bohu řekněte, že toužíte po tom ho více poznat a že se chcete stát Jeho dítětem. Řekněte 

mu třeba své otázky a pochybnosti. Pokud budete chtít, můžete si o tom více popovídat 

s někým z našeho sboru. 

Pokud víte, že Bohu patříte, zamyslete se nad tím, co z této série Vás osobně oslovilo jako 

něco, co byste ve svých vztazích chtěli změnit, třeba něco napravit nebo něco příště udělat 

lépe. Nemyslete na druhého, ale na sebe. Vyberte si třeba jednu věc a poproste Boha o 

pomoc s touto jednou věcí. 

Nechám tedy teď chvíli pro osobní rozhovor s Bohem a pak to uzavřu. 

… 

Modlitba 

… 

 

 


