


Chci vést k takovémuto myšlení:

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem,

co je pravdivé, čestné, spravedlivé, 

čisté, cokoli je hodné lásky, co má

dobrou pověst, co se považuje za ctnost

a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne

naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, 

to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. 

Filipským 4:8-9



Ctnosti pro nás…

Láska Radost Pokoj Trpělivost

Laskavost Dobrota Věrnost Tichost

Mírnost Sebeovládání Spravedlnost Soucit

Pokora Pohostinnost Zdrženlivost Odvaha



TRPĚLIVOST



TRPĚLIVOST
Trpět Trpělivost

Passion Patience

Dlouhé

μακρο

Utrpení

θυμία

μακρο-
θυμία

česky

anglicky

řecky

„už to dál odmítám trpět“



TRPĚLIVOST

Být 
trpělivý…

… s 
Bohem

… s 
bližními

… sám se 
sebou

… se 
světem 
okolo



TRPĚLIVOST
Pan/paní …………………………. ztrácí trpělivost když…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Projeví se to tak, že ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

To všechno, protože ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Chtěl/a by………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………



Boží trpělivost s lidmi
Jr 31:3, Sk 13:18, Ř 3:25, 

Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto
jsem ti tak trpělivě prokazoval
milosrdenství.

Celých čtyřicet let trpělivě snášel
jejich chování na poušti…

Jeho (Ježíše) ustanovil Bůh, aby svou
vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro
ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl
spravedlivý, když již dříve trpělivě
promíjel hříchy.



Boží netrpělivost s lidmi

Může být Bůh netrpělivý?



Boží netrpělivost s lidmi
Zacharjáš 11:6-10 

Ani já už nebudu mít soucit s obyvateli země, je
výrok Hospodinův. Hle, dopustím, aby člověk
padl do rukou člověka, do rukou svého krále.
Na kusy rozbijí zemi a já ji z jejich rukou
nevytrhnu.“ Pásl jsem tedy ovce určené k zabití,
totiž ty nejutištěnější ze stáda. Vzal jsem si dvě
hole; jednu jsem nazval „Vlídnost“ a druhou
jsem nazval „Pouto“ a pásl jsem ovce. V jediném
měsíci jsem vyhnal tři pastýře, neboť jsem s nimi
ztratil trpělivost a také oni o mě nestáli. Řekl
jsem: „Nebudu vás pást. Co má umřít, ať umře;
co má být zahnáno, ať je zahnáno; a které
zůstanou, ať se požerou navzájem.“ Vzal jsem
svou hůl Vlídnost a zlomil jsem ji na znamení, že
ruším svou smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi
národy.



Kdo má být trpělivý?
Všichni věřící

Ovoce Božího Ducha však je láska, 
radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 
dobrota, věrnost…

Ga 5:22

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, 
oblečte milosrdný soucit, dobrotu, 
skromnost, pokoru a trpělivost.

Ko 3:12



Kdo má být trpělivý?
Především vedoucí. Proč myslíte?

Klademe vám na srdce, bratří, 
kárejte neukázněné, těšte 
malomyslné, ujímejte se slabých, se 
všemi mějte trpělivost. 

1Te 5:14

Služebník Kristův se nemá hádat, 
nýbrž má být laskavý ke všem, 
schopný učit a být trpělivý. 

2Tm 2:24



Jak být trpělivý?
List Jakubův 5:7-11 

…Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu
Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na
drahocennou úrodu země, dokud se nedočká
podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě
čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je
blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratří,
abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede
dveřmi! Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří,
vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle,
‚blahoslavíme ty, kteří vytrvali‘. Slyšeli jste o
vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec
přivedl. Vždyť ‚Pán je plný soucitu a slitování‘.



Jak být trpělivý?
List Jakubův 5:7-11 

…Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu
Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na
drahocennou úrodu země, dokud se nedočká
podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě
čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je
blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratří,
abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede
dveřmi! Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří,
vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle,
‚blahoslavíme ty, kteří vytrvali‘. Slyšeli jste o
vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec
přivedl. Vždyť ‚Pán je plný soucitu a slitování‘.

Boje Hádky Pýcha Ponižování

Chvástání Hamižnost Rozmařilost Vraždy

Co 

předchází

oddílu?

Kap 4-5



Jak být trpělivý?
List Jakubův 5:7-11 

• Výzva – buďte trpělivý

• S životem v pokušení/hříchu/bojích…

• S příchodem Ježíše

• S bratřími (nestěžujte si jeden na druhého)

• Cesta

• Podívejte se na přirozený řád světa (rolníkova úroda)

• Vzpomeňte si na trpělivé vzory (proroci, Jób)

• Věřte, že to nebude dlouho trvat (Pán je blízko)

• Věřte v Boží působení ve světě

• Věřte v soucitného a milostivého Boha (odpouštějícího)



Pozorovat přirozený řád světa
S čím mohu počítat a být trpělivý?

• Princip 3 kapitoly knihy Kazatel

• Zemědělství, úroda, období dešťů/sucha

• Alkoholik si průměrně projde dvěma relapsy než 
si uvědomí vážnost problému a bude abstinovat

• Církevní společenství bude v průběhu let zažívat 
období sázení, zalévání, růstu a plodnosti

• V manželství se střídají období blízkosti a 
bezpečí s obdobími krize a nejistoty 

• Nevěřící člověk potřebuje evangelium slyšet 
několikrát než na něj zareaguje vírou 

… 



Vzory trpělivosti
Kdo vám byl v této oblasti vzorem?

•



Základní přesvědčení
Čemu mám věřit?

•



Specifika současného světa

Technologie
(stroje, počítač)

Délka dožití 
(schopnost léčit 

spoustu věcí)

Hojnost 
(rozežranost) 

Odklon od 
tradičních hodnot 
(rozvody, gender)

Možnosti 
(vzdělání, 
doprava)

Individualizace 
(rodiny, sobectví, 
méně komunitní)

Globalizace 
(informovanost)

Dobročinnost

Rozumnost
Trpělivost

Střídmost

Vděčnost
Trpělivost

Moudrost

Milosrdenství
Soucit
Odpuštění
Pokora

Zbožnost



Duch doby
Umíme být ještě trpělivý?

• Nečekáme až vyroste mrkev, jdeme si ji koupit

• Pohybujeme se po světě závratnou rychlostí

• Komunikujeme přes tisíce kilometrů během pár vteřin

• To co dnes lidé stihnou během svého života je
mnohem více než dříve (zkušenosti, zábava, cesty…)

• Jak dlouho si lidé počkají na načtení videa?
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Jak poradit?

Co byste na základě dnešního přemýšlení nad 

Biblí, světem i člověkem řekli osobě jejíž příběh 

jste na začátku setkání vymysleli? 



Shrnutí
• Trpělivost je schopnost snést po určitý

čas nepohodlí či bolest.

• Trpělivost nemůže být absolutní
vlastností, je vyvažována ctností jako
například spravedlnost.

• Bůh je trpělivý ale za určitých
podmínek mu „trpělivost dojde“.

• Trpělivosti je ovoce Ducha pro všechny
křesťany. Epištoly psané vedoucím v
církvi zdůrazňují, že právě pro
vedoucího, učitele, zralejšího člověka je
trpělivost klíčová.



Shrnutí
Jak být trpělivějším člověkem?

• Rozumět času a přirozenému řádu světa

• Mít vzory v trpělivosti

• Prožít že se mnou trpělivost někdo měl

• Věřit…

Proti duchu doby: truchlit nad ušlými
příležitostmi


