
Bylo pro vás někdy těžké uvěřit tomu, 
že vám Bůh odpustil?





Opakování
1. Bůh je živý – Existuje a vstupuje jako aktivní partner do mého života.
2. Bůh je svatý – Je oddělený, čistý, dokonalý a jiný než jsem já. Nemohu

se k němu jen tak přiblížit.
3. Bůh je láska – Je silou, která směřuje k tomu, co je dobré pro ni i pro

druhé.
4. Bůh je věčný – Existuje mimo kategorii našeho času. Dějiny před ním

leží jako vrstvy sedimentu. Setkávám se s ním v přítomném momentu.
5. Bůh je trpělivý – Bůh je ochotný „dlouho trpět“
6. Bůh je neměnný ve svých cílech a záměrech, ve svém charakteru, je

věrný svým slibům. Ovšem nám lidem se může jevit jako proměnlivý,
často protože chce změnit nás, a naši představu o něm.

7. Bůh je nezávislý – Existuje sám o sobě, nepotřebuje mě, nemám nic co
bych mu mohl dát, ale přesto po mě touží a poutá se ke mně.

8. Bůh je krásný – Bůh ve své celistvosti je krásný, přitažlivý a vzbuzuje
radost a vděčnost.

9. Bůh je odvážný – Ježíš v Getsemane překonává strach těžce vydobytou
odvahou.

10. Bůh je všude-přítomný – Bůh je prostorově stále blízko, ale přesto mezi
námi může být vzdálenost daná naší „nepodobností“.

11. Bůh je žárlivý – Boží žárlivost vychází z jeho vášnivé lásky k nám. Jeho
žárlivost není sobecká, a pomáhá nám bojovat proti našim modlám.



Odpouštějící 
Bůh

Co se stane, když uvěříme v 
odpouštějícího Boha?



Osnova rozhovorů

1. Teze Verše představující tuto Boží vlastnost. A co Ježíš?

2. Příběh Jak se Boží vlastnost projevila v příběhu světa?

3. Protihlas Nabízí Bible určitý protihlas? A co kultura?

4. Karikatura Jak vypadá v lidské duši karikatura tohoto?

5. Co já? Jak je mi s touto Boží vlastností? Jak mě mění? 

6. Diagnostika Jak poznám že v takového Boha ne/věřím? 



ָנָשא

• Nejstarší 
metafora 
odpuštění

• Doslova 
znamená 
„nést“ 
„zvednout“ 
„odstranit

χαρίζομαι

• Vychází z 
kořene slova 
„milost“

• Pavlovský 
pojem 
odpuštění

ἀφίημι

• Opak slova 
NaSa

• Znamená 
„poslat pryč“ 
„povolit“ 
„pustit“

• „Od-pustit“

• Evangelia

ָנָשא ἀφίημι



ָנָשא ἀφίημι



Hospodin je pomalý k hněvu a hojný
v milosrdenství, odpouští vinu a přestoupení.

Numeri 14:18

On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě
uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým
milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí
dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.

Žalm 103:3



• Starý zákon dává důraz na Boží odpuštění nikoliv
mezilidské odpuštění

• Když Ježíš začne lidem odpouštět hříchy je z toho
veliký poprask. Ježíš je ten, kdo přivedl téma Božího
odpuštění na jinou úroveň.

• U Boha jdou proces odpuštění a smíření ruku v ruce



Josefovi bratři nejsou schopni přijmout odpuštění

Když si Josefovi bratři

uvědomili, že jejich otec je

mrtev, řekli si: „Jen aby na

nás Josef nezanevřel a

neodplatil nám všechno zlo,

kterého jsme se na něm

dopustili… (Gn 50:15+)



Co dělá Josef aby jim pomohl uvěřit v odpuštění? 

• Pláče - Josef se rozplakal

• Ujišťuje - postarám se o vás

• Utěšuje a promlouvá k srdci -

těšil a mluvil jim k srdci



Co dělá Bůh aby nám pomohl uvěřit v odpuštění? 

1. Smlouvy

2. Systém obětních řádů

3. Zaslíbení

4. Podněcuje naši obrazotvornost

5. Důkaz v Ježíši



Bůh slibuje, že odpustí

• 2Pa 7:14 a můj lid, který se nazývá mým jménem, se 
pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se 
od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, 
odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

• Jr 31:34 Už nebude učit každý svého bližního a každý 
svého bratra: ‚Poznávejte Hospodina!‘ Všichni mě 
budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je 
výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a 
jejich hřích už nebudu připomínat.“



Podněcuje naši obrazotvornost:

1. Žalm 32:1-5 – očištěné bude bílé jako sníh + vymazání 

2. Žalm 51:8-12 – Přikryté 

3. Izaiáš 1:18 - barvy červená a bílá, vyprání 

4. Izaiáš 38:17 - Člověk nad propastí a Bůh ho drží, vina Bůh hází za 
záda

5. Izaiáš 43:25-26 – Vymažu nevěrnosti, nebudu vzpomínat

6. Izaiáš 44:22 – Rozfoukám vinu jako mrak 

7. Jeremiáš 31:34 – Nebudu připomínat

8. Micheáš 7:19 – Rozšlape viny a zahodí do mořských hlubin

9. Koloským 2:13-14 – Vymazal dlužní úpis a přibil ho na kříž

10. 1. Janova 1:7 – Ježíšova očišťující krev



Podněcuje naši obrazotvornost:

• Spláchnout do záchodu… 

• Úleva batohu shozeného ze zad…

• Spálit binec z kůlny … očišťující oheň 

• Zformátování harddisku 

• Klaustrofobik na náměstí… / agorafobik v jeskyni…

• Shodit padesát kilo… 



Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše
přestoupení.

Matouš 6:15

Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale
rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo
proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu
svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.

Matouš 12:31-32



Mají i jiná náboženství představu odpouštějícího Boha?
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• Základ: smlouva

• Obětní systémy

• Svátek: Jom
Kipur
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• Základ: láska

• Jediná oběť 
Ježíše Krista

• Silný důraz na 
mezilidské 
odpuštění po 
vzoru Boha

• Svátek: 
velikonoce
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• Základ: slitování

• Jedna z 99 
vlastností Alláha

• Alláh se nemusí 
sám obětovat, 
může prostě 
vinu zrušit

• Svátek: Lailat ul 
Bara‘h



Rozštěpený Bůh
na jednu stranu

činím pokání
a věřím, že mi
Ježíš odpustil,
ale zároveň 

v pozadí
stále žiji ve strachu

z Božího soudu.
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Milostivě 
odpouštějící Bůh

Bůh, který odpouští
a nic ho to nestojí.

Je jen na něm
jestli se slituje,
nebo neslituje.
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Boží odpuštění x sobě-odpuštění

Sobě-odpuštění 
nemá smysl

• Pokud věříme v Boží odpuštění, 
tak je koncept sobě-odpuštění 
nadbytečný

• Vychází čistě z sebe-hodnocení 
nás samotných

• Málo kdy je sobě-odpuštění 
bezpodmínečné. Jsme vůči sobě 
přísnější než vůči druhým. 

Sobě-odpuštění 
je užitečný koncept

• Pro lidi je těžké uvěřit do 
hloubky v Boží odpuštění 

• Riziko zneužití (já si sám 
odpustím, abych se cítil lépe) 



Jak přijmout Boží odpuštění?
• Přiznat si vinu
• Nechat se přemlouvat a promlouvat si k srdci
• Opakovaně slavit svátky a prohlubovat své 

porozumění Božímu odpuštění
• Pokud nutno, pracovat na sobě-odpuštění
• Slyšet potvrzení o odpuštění od druhého 

člověka (vyznávejte viny jeden druhému…)
• Stačí vyzápasit jednu až dvě větší viny, které 

vnímáme a další půjdou lehčeji



Jestliže věřím 
v odpouštějícího Boha…

1. Nebojím se přiznat vinu a hřích

2. Vím že přijetí Božího odpuštění 
vyžaduje někdy delší čas, ale  
nemusím odpouštět sám sobě

3. Stávám se sám odpouštějícím 
člověkem

4. Vím kolik odpuštění stojí a 
nezneužívám ho jako lacinou milost


