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� Texty na tento týden – Mt 7:5; Ef 1:7; Fp 2:4–8; Ef 4:26.27; Jk 1:19.20; Ko 3:19; Mt 7:12 
 

� Základní verš 
„‚Hn�váte-li se, neh�ešte.‘ Nenechte nad svým hn�vem zapadnout slunce.“ (Ef 4:26) 
 

   I ty nejlepší rodiny �as od �asu procházejí obdobím potíží a konflikt�. Ty jsou nedílnou sou�ástí života ve 
sv�t� poznamenaném h�íchem. Každodenní otázky, nap�íklad kdo má dnes vynést odpadky, zda si váš 
teenager ud�lal domácí úkoly nebo dal po sob� do po�ádku koupelnu, jsou relativn� drobnými problémy, 
které se dají vy�ešit s minimálními „škodami“. Jiné však mohou narušit klidný život rodiny. Tchyn�, která 
svými urážkami a manipulacemi m�že ohrozit manželství nebo zdraví ženy; otec s psychickou poruchou, 
který zneužívá své d�ti; syn, který se z�ekl své náboženské výchovy a za�al žít promiskuitním životem; 
dcera, která se stala drogov� závislou... 
   V Novém zákon� nacházíme opakované vý zvy, abychom se navzájem milovali (J 13,34; � 12,10), aby-
chom žili v klidu a harmonii s druhými (� 15,5; Žd 12,14), abychom byli trp�liví, shovívaví a soucitní     
(1K 13,4; Ef 4,2), abychom byli pokorní ve vztahu k druhým (Fp 2,3) a abychom si navzájem pomáhali nést 
b�emena (Ga 6,2). Samoz�ejm�, snadn�ji se to �ekne, než ud�lá – a to dokonce i ve vlastní rodin�. V této 
kapitole se budeme v�novat n�kterým radám, které nám mohou pomoci uklidnit období obtíží – a to zejmé-
na v rodin�. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Konflikt 
- N�které principy manželství 
- Hn�v a konflikty 
- Hádky, zneužívání, ovládání a manipulace 
- Odpušt�ní a klid 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 2. �ervna – Konflikt 
Mt 7:5  „Pokryt�e, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout t�ísku    

z oka svého bratra.“ 

P� 19:11  „Prozíravost �iní �lov�ka shovívavým, promíjet p�estupky je jeho ozdobou.“ 

� 14:19  „A tak usilujme o to, co slouží pokoji a spole�nému r�stu.“ 
Mt 7:3-4  „3Jak to, že vidíš t�ísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? 4Anebo jak to, že �íkáš 
svému bratru: ‚Dovol, a� ti vyjmu t�ísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku!“ 
Fp 2:3-5  „3V ni�em se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v poko�e pokládejte jeden druhého za p�edn�jšího 
než sebe; 4každý a� má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. 5Nech� je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu 
Ježíši.“ 
 

PO 3. �ervna – N�které principy manželství 
Ef 1:7.8  „7V n�m jsme vykoupeni jeho krví a naše h�íchy jsou nám odpušt�ny pro p�ebohatou milost, 
8kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti...“ 
� 3:22.23  „22Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo v��í. Není totiž rozdílu: 23všichni zh�ešili a jsou 
daleko od Boží slávy.“ 
Fp 2:4-8  „4Každý a� má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. 5Nech� je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu 
Ježíši: 6Zp�sobem bytí byl roven Bohu, a p�ece na své rovnosti nelp�l, 7nýbrž sám sebe zma�il, vzal na sebe zp�sob slu-
žebníka, stal se jedním z lidí. A v podob� �lov�ka 8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k�íži.“ 
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PÁ 7. �ervna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Rodi�e �asto nejsou p�i vedení domácnosti jednotní. Otec, který je se svými d�tmi málo a nezná dob�e 
jejich sklony a odstíny jejich povahy, m�že p�sobit stroze a p�ísn�, neovládá se a napomíná d�ti v hn�vu. 
Dít� to vnímá, a místo toho, aby se pod�ídilo, trest ho jen popudí a rozzlobí. Matka m�že mít tendenci n�-
kdy p�ehlížet zlozvyky v chování d�tí, jindy se je však rozhodne p�ísn� potrestat. D�ti v takovém p�ípad� 
nikdy nev�dí, co mohou o�ekávat. To je vede k pokušení zjistit, kolik si toho mohou beztrestn� dovolit. 
Takto se rozsévá semeno zla, které �asem vzejde a p�inese své necht�né ovoce.“ (AH 314.315) 
   „Domov musí být místem nej�istších a nejvznešen�jších cit�. Každý den vytrvale usilujte o klid, soulad    
a št�stí, aby tyto vzácné ctnosti zako�enily v srdcích každého �lena rodiny. O rostlinku lásky se musíme 
pe�liv� starat, aby neuhynula. Pot�ebujeme v sob� podpo�it všechny dobré principy, které chceme mít         
v duši. Je d�ležité vymýtit vše špatné, co se do našeho srdce snaží zasít satan – závist, žárlivost, podezírání, 
pomluvy, netrp�livost, p�edsudky, sobectví, lakomství a marnivost. Pokud dovolíme, aby v nás tyto ne-
ctnosti zako�enily, p�inesou ovoce, které nás celé poskvrní. Och, kolik lidí p�stuje jedovaté rostliny, které 
udusí vzácné plody lásky a pošpiní duši �lov�ka!“ (AH 195.196) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
1. Uvažuj o tomto textu: „Nemáme p�ece velekn�ze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždy� 
na sob� zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se h�íchu.“ (Žd 4,15) Tak, jako se Kristus postavil 
na naše místo a „obul si naše boty“, abychom pochopili, že nám opravdu rozumí, m�li bychom se o totéž 
pokusit i my v našem manželství. Pokus se vnímat vzniklou situaci (problém, konflikt) nejen ze svého pohle-
du, ale také z pohledu svého partnera. Jak asi vnímá celý problém, jak ho to ovliv�uje, jak se asi cítí? Tako-
vý p�ístup nám m�že pomoci vy�ešit i složité situace. Jak m�žeme tento princip aplikovat ve všech oblastech 
možných konflikt�? 
 

2. Uvažujte spole�n� o otázce: „Je hn�v vždy h�íchem?“ Pokuste se obhájit své stanovisko. 
 

� 
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ÚT 4. �ervna – Hn�v a konflikty 
Ef 4:26.27  „26„Hn�váte-li se, neh�ešte.“ Nenechte nad svým hn�vem zapadnout slunce 27a nedop�ejte 

místa  �áblu.“ 
Kaz 7:9  „Nepropukej v náhlé ho�ekování, nebo� ho�ekování si hoví v klín� hlupák�.“ 
Kaz 7:9 �SP  „Neukvapuj se v duchu, aby ses rozzlobil, protože mrzutost spo�ine v klín� hlupák�.“ 
Jk 1:19.20  „19Pamatujte si, moji milovaní brat�í: každý �lov�k a� je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý 
k hn�vu; 20vždy� lidským hn�vem spravedlnost Boží neprosadíš.“ 
� 12:21  „Nedej se p�emoci zlem, ale p�emáhej zlo dobrem.“ 
 

ST 5. �ervna – Hádky, zneužívání, ovládání a manipulace 
1J 4:7.8  „7Milovaní, milujme se navzájem, nebo� láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil 

a Boha zná. 8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože B�h je láska.“ 

Ko 3:19  „Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsn�.“ 
1K 13:4-7  „4Láska je trp�livá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 5Láska nejedná ne�estn�, 
nehledá sv�j prosp�ch, nedá se vydráždit, nepo�ítá k�ivdy. 6Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 7A� 
se d�je cokoliv, láska vydrží, láska v��í, láska má nad�ji, láska vytrvá.“ 
 

�T 6. �ervna – Odpušt�ní a klid 
Mt 7:12  „Jak byste cht�li, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon       

i Proroci.“ 
Žd 12:14  „Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespat�í Pána.“ 
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