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28. ZÁSADY K VYŘEŠENÍ SPORU 

Konflikt.  Je všude kolem nás! Spor mezi rodičem a dítětem. Hádka manžela s manželkou. Střet 

mezi přáteli.  Je to součást života. Ale jak se má křesťan vypořádat s rozporem? Je čas, kdy je 

konflikt nutný a zase čas, kdy se mu máme vyhnout?  V této lekci si řekneme, co učí Bible o 

sporu a o okolnostech kolem něho.  

1. Co učí Bible ohledně našich vztahů s ostatními? Židům 12,14 

___________________________________________________________________________ 

2. Znamená to, že se nikdy na nikoho nesmíme hněvat? Efezským 4,26 

___________________________________________________________________________  

Poznámka: Jsme stvořeni s emocí hněvu. Bible v podstatě říká, že hněv sám o sobě není 

hříchem, ale to, jak s hněvem naložíš, již udává, jestli to bude hřích, nebo ne.  

3. Jak je pro Boha důležité, jakým způsobem urovnáš s ostatními rozdílnost názoru? 

Matouš 5,23.24 

___________________________________________________________________________ 

4. Jak si Bůh přeje, abych urovnal svá nedorozumění s jinými?  Lukáš 17,3.4 

___________________________________________________________________________ 

5. Jak se vypořádám se situací, když mi ublíží jiný věřící? Matouš 18,15-17 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Jakým způsobem si máme podle Boha poradit s vyhledáváním chyb a kritickým 

postojem?  Matouš 7,1-5 

___________________________________________________________________________ 

7. Jak, podle učení Bible, odpouštět druhým, když nás o to prosí? Matouš 6,14.15; 18,21.22 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Když druhým odpouštíme, neznamená to, že si s nimi nemůžeme promluvit o tom, 

jak se k nám zachovali. Ale znamená to, že jsme připraveni s nimi ten problém vyřešit.  

8. Máme „milovat naše nepřátele“?  Lukáš 6,27-36; Římanům 12,14-21 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Od „přirozenosti“ je pro člověka nemožné milovat své nepřátelé. Ale ne pro Boží 

děti! Máme být „účastníky Jeho přirozenosti“ v každé situaci. „Ani společenské postavení, 

původ, národnost, nebo náboženská příslušnost nedokazují, že jsme členy Boží rodiny. O tom 

svědčí jen láska, která zahrnuje všechny lidi. Dokonce u hříšníků, jejichž srdce se úplně 
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neuzavřela Božímu Duchu, se setkáváme s odezvou na laskavé chování. I když snad oplácejí 

nenávist nenávistí, na lásku odpoví láskou. Jedině Duch Boží uschopňuje člověka oplácet 

nenávist láskou. Laskavost projevována vůči nevděčným a zlým lidem, nezištně konané dobro, 

to jsou vlastnosti členů nebeské rodiny. Boží děti tak nepochybně ukazují svoje vznešené 

postavení.“ (Myšlenky z hory blahoslavenství, str. 75 orig.) 

9. Jak můžeme být schopni mít takovou lásku k druhým? Jan 15,4.5; 1. Janova 4,12.13 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: I když sami od sebe nedokážeme milovat druhé a odpouštět jim, Duch svatý nás 

k tomu uschopní. Musíme jen o to požádat Ježíše a vzít to za hotovou věc. (Lukáš 11,9-13) 

10. Měl bys být smírcemhádky někoho jiného? Přísloví 26,17 

___________________________________________________________________________ 

11. Je někdy taková doba, kdy je oprávněné vyjádřit někomu přímo svůj názor? Jan 2,13-16 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: „Je pravda, že existuje rozhořčení, které je ospravedlněné i u následovníků 

Kristových. Když vidí, že Bůh je zneuctíván a jeho služba tupena, když vidí, jak jsou nevinní 

utlačováni, zmocňuje se duše spravedlivý hněv. Takový hněv, který vzniká z dotčené mravnosti, 

není hříchem. Ti však, kteří se rozhořčují nebo pohoršují při každé možné příležitosti, otvírají 

srdce Satanovi.“ (Touha věků, str. 310 orig.) 

 

Závěr: Bůh si přeje, abychom spolu navzájem žili v pokoji a lásce. Tato láska pochází jedině 

od Boha. A může být tvoje, když o ni požádáš. Bůh chce, abychom jeden k druhému byli 

otevřeni a upřímní. Když čelíme sporu, modleme za tuto záležitost a prosme Boha o 

moudrost. Pokud jsme někoho zranili, máme k němu přijít a poprosit o odpuštění. Když 

někdo ublížil nám, pak máme jít k němu, předtím se pomodlit, a objasnit mu problém. 

Pamatuj, takt a diskrétnost jsou nesmírně užitečné.  Zkus popřemýšlet o něčem pozitivním, 

co jim řekneš, aby automaticky nepocítili, že na ně útočíš. Když tě požádají o odpuštění, měl 

bys jim odpustit.  Pokud musíš, popros Boha, aby Ti pomohl jim odpustit. Za žádných 

okolností se nenech vtáhnout do hádky někoho jiného. Když někdo žádá o radu ohledně 

jejich sporu, odkaž je na vhodné biblické verše.  

Může nastat situace, kdy za jistých okolností se s někým budeš potřebovat verbálně 

střetnout. Tato situace nastane když: 1) Bůh je zneuctěn, 2) Boží služba je zneuctěna a  

3) trpí nevinní. Na závěr, vzpomeň si na Boží zaslíbení pro nás. „Všechno mohu v Kristu, který 

mi dává sílu.“ Filipským 4,13 
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Klíč k odpovědím k lekci č. 28 – Zásady k vyřešení sporu 
 

1 – abychom usilovali o pokoj se všemi 
2 – ne 
3 – extrémně důležité 
4 – Když se tvůj bratr prohřeší, pokárej ho. Když poprosí o odpuštění, odpusť 
mu. 
5 – Jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Nedá-li si říct, přiber k sobě jednoho 
nebo dva. Když neposlechne ani potom, řekni to církvi. Když ani tehdy, pak 
přestává být součástí společenství. 
6 – budeme souzeni podle stejného měřítka, který používáme my na jiné 
7 – Odpouštěj hojně. Když my neodpustíme, pak Bůh neodpustí nám. 
8 – ano 
9 – tím, že budeme spojeni s Ježíšem a Jeho láskou 
10 – ne 
11 – ano 
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