
Jsem závislý…

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení 
vždy velmi osvědčená.

Žalm 46:2



TEOLOGIE ZÁVISLOSTI

Kapitola 1



Nezávislý Bůh / Závislý člověk

Skutky 17:25 …ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich 
závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i 

všechno ostatní.

Bůh je nezávislý 
• Existuje sám o sobě
• Nepotřebuje lidi ani oběti

Člověk je závislý
• Součást tohoto světa
• Závislý na kyslíku, jídle, druhých 

lidech, na systému světa



Nezávislý Bůh / Závislý člověk

Skutky 17:25 …ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich 
závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i 

všechno ostatní.

Bůh je nezávislý 
• Existuje sám o sobě
• Nepotřebuje lidi ani oběti

Člověk je závislý
• Součást tohoto světa
• Závislý na kyslíku, jídle, druhých 

lidech, na systému světa

Ježíš závislý/nezávislý
• Příběh o pokušení na poušti
• Matouš 4:1-11
• Jídlo/pití – Jistota – Sláva/moc/bohatství



BIBLE A ALKOHOL

Kapitola 2



Kdo se v Bibli jako první opil?

Noe



Hospodin v pěti knihách 
Mojžíšových zakazuje:

a. Pít alkohol nad míru

b. Pít alkohol nedospělým lidem

c. Pít alkohol při jeho oslavách

d. Pít alkohol kněžím, kteří vykonávají službu

e. Obětovat víno jako oběť



O kom Bible tvrdí, že nepil
víno ani opojný nápoj?

a. Samson

b. David

c. Ježíš

d. Jan Křtitel



Apoštol Pavel doporučuje
Timoteovi na zažívání: 

a. Vodu

b. Pivo

c. Víno

d. Modlitbu



Komu nepití vína během deseti 
dnů přineslo ? 



Jak se jmenovali ti, kteří složili Bohu 
speciální slib, jehož součástí byla 

abstinence?



Co radí apoštol Pavel lidem, 
aby dělali se? 

a. Sportovali

b. Četli Písmo

c. Zpívali 

d. Jedli



Autor knihy Přísloví doporučuje, aby se 
alkohol podával… 

a. Truchlícím

b. Umírajícím

c. Těm co mají hořkost v duši

d. Novomanželům



Co všechno v Bibli způsobil opilý člověk… 

a. Zavraždil svého přítele

b. Měl sexuální poměr se svými dcerami

c. Rozpoutal válku

d. Svlékl se do naha

e. Rozvedl se

f. Zaspal důležitou bitvu



Kdo si i přes opilost zachoval zdravý 
rozum a díky tomu zemřel? 

a. Jónadab

b. Abnér

c. Jonáš

d. Urijáš

e. Abšalom



Jak jednala Abiagil se svým silně opilým 
manželem, když vyřešila to, co napáchal? 

a. Přišla k němu a ztropila scénu

b. Utekla z domu a už se nikdy nevrátila

c. Nechala ho, aby vystřízlivěl, a ráno to s ním probrala

d. Šla si postěžovat kamarádce



Zakazují:

• Pít alkohol 
kněžím, kteří 
zrovna vykonávají 
službu.

• Pít alkohol 
nazírům

Knihy zákona
Přikazují:

• Pít alkohol na 
Božích oslavách

• Užívat víno, jako 
jednu z možností 
oběti Bohu.



Všímají si, že 
alkohol:

-
• způsobuje opilost a 

kocovinu

• způsobuje chudobu

Mudroslovné knihy

+
• tlumí bolest a 

přináší úlevu

• přináší pohodu a 
odpočinek po 
dobré práci



Popisují případy kdy:

• byl alkohol zneužit 
(Lot, Noe)

• alkohol zatemňuje 
úsudek králů (Ester)

Knihy příběhů

• alkohol je 
naprosto běžnou 
součástí života 



Kdy je pití hřích?
• Když se stává příliš 

důležitým (Lukáš 21,34-36)

• Když nás vede ke sprostým, 
hloupým a dvojsmyslným 
řečem (Efezským 5,3)

• Když nás činí agresivními a 
nejsme schopní se ovládat 
(Efezským 4,25)

• Když marníme svůj čas 
(Efezským 5,16)

• Když ničíme naše tělo
(1 Korintským 6,19)

• Když tím provokujeme 
druhé věřící 

• Když utíkáme před problémy 
a starostmi (nevíra)



PSYCHOLOGICKÁ TEORIE ZÁVISLOSTÍ

Kapitola 3



Urbanův čtyřstěn



DIAGNOSTIKA

Kapitola 3



Diagnóza závislosti se stanovuje, pouze tehdy, jestliže během roku došlo
ke třem nebo více následujících jevů.

• CRAVING - silná touha nebo pocit puzení užívat látku
• SEBEOVLÁDÁNÍ - potíže v sebeovládání při užívání látky, a to pokud jde

o začátek a ukončení nebo o množství látky
• ABSTINENČNÍ PŘÍZNAKY - odvykací stav při vysazení drogy
• TOLERANCE průkaz tolerance k účinku látky
• DŮLEŽITOST postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů
• ŠKODLIVOST - pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých

následků.



1

Nástroje, které 
použijeme

- Čtení Bible (zrcadlo)

- Dotazování se Boha

- Rozhovor sám v sobě

- Rozhovor s lidmi

2

Stopy, kterých si 
všímáme

- Chaos a zmatek

- Konflikty

- Opakující se vzorce

- Další hříchy

3

Otázky, které si 
pokládáme

- Myšlení

- Emoce 

- Chování



PŘEKONÁNÍ ZÁVISLOSTÍ

Kapitola 4



BŮH

Zničení

Zesměšnění

Zpochybnění

Zahanbení

JÁ

Pokání

Evangelium

Půst

Ovládání 
srdce



Matouš 12:43
Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, 

ale nenalézá. Tu řekne: Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Přijde a 
nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede s sebou sedm jiných 

duchů, horších, než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než 
začátky.

Efezským 5:18-19
A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně 

žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.



• Zeptat se

– Na co se dá navázat z minulosti? (sny, koníčky, zaměstnání…)

– V čem vidí smysl své existence? Jak chápe Boží povolání? 

• Návrhy

– Aktivní duchovní život ve společenství sboru

– Obnovit staré vztahy (ne s těmi, kdo ho stáhnou k závislosti)

– Práce/služba



kontemplace

rozhodnutí

akceudržení

recidiva

pre-
kontemplace

konec závislosti

Prochaska a DiClemente



Uvažování závislého
• Neuvažuje o změně
• Droga není problém
• Užívá si života
• Jsem v pohodě

Obranné mechanismy
• Externalizace

Intervence 
• Snaha udržet vztah
• Ochrana dotyčného 
• Dát najevo že nesouhlasíme
• Nastavit si ochranné hranice

Lukáš 15:13



Uvažování závislého
• Ambivalentní postoj k droze
• Pociťuje problémy závislosti

Obranné mechanismy
• Bagatelizace
• Racionalizace

Intervence 
• Probrat alternativy
• Podpořit změnu
• Posílit vztah s Kristem

Lukáš 15:14-17



Uvažování závislého
• Jdu do toho
• Okénko příležitosti

Intervence 
• Mobilizovat zdroje
• Praktická pomoc a rada
• Představit mu co ho čeká

Lukáš 15:18



Uvažování závislého
• První kroky
• Nadšení/obavy

Intervence 
• Podpořit
• Odměnit i dílčí kroky

Lukáš 15:20



Uvažování závislého
• Nebezpečné sebevědomí

Intervence 
• Povzbuzování
• Vykazatelnost
• Práce na „novém naplnění“
• Práce na dalších osobních 

tématech, které se vynoří
• Náprava vztahů

Lukáš 15:24



Uvažování závislého
• Jsem neschopný
• Nikdy se toho nezbavím
• Stud za selhání

Intervence 
• Nejprve reflektovat sám sebe 

(jak moc mě to zklamalo, co si 
vyčítám…)

• Dodat naději
• Říci, že je to běžné
• Důkaz pochopení Boží milosti
• Být otevřený dalšímu vztahu



Uvažování závislého
• Stále jsem závislý
• Naprostá abstinence

Intervence 
• Méně intenzivní vztah
• Podpůrné
• Dát pozor, jestli se neobjevují 

krizové momenty v jeho životě




