
ODPUŠTĚNÍ



Části

Odpuštění, co to je?

Smíření s Bohem



POKUD ZE 
SRDCE 
NEODPUSTÍTE

Mt 7,12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme 
odpustili těm, kdo se provinili proti nám.

13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od 
zlého.

14 Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i 
vám odpustí váš nebeský Otec;

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

Mt 18.35 Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, 
jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.“



ZÁKLAD

Řím 5,24 Vždyť když jsme ještě byli bezmocní, zemřel 
Kristus v určený čas za bezbožné.

7 Sotva kdo podstoupí smrt za spravedlivého, i když za 
dobrého by se snad někdo i odvážil zemřít.

8 Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus 
za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.



ZÁKLAD
Mk 16.16 Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn …



ODPUŠTĚNÍ



POKUD ZE 
SRDCE 
NEODPUSTÍTE

Mt 7,12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme 
odpustili těm, kdo se provinili proti nám.

13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od 
zlého.

14 Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i 
vám odpustí váš nebeský Otec;

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



Odpuštění je vnitřní prosociální změna vůči tomu, o 
kom předpokládáme, že se provinil. Tato změna je 
situována do specifického mezilidského kontextu. 

(McCullough, Pargament& Thoresen, 2000, Page9)

Definice



Různé druhy Odpuštění z 
rozhodnutí

Odpuštění 
emocionální 

(srdcem)



Blízkost Bezpečí

Odpuštění



Správné a spravedlivé Křivda - realita

Propast nespravedlnosti



Správné a spravedlivé Zvětšení Křivda - realita

Opakování                                       Nové zranění
Důsledky

Propast nespravedlnosti



Správné a spravedlivé Zmenšení Křivda - realita

Přizpůsobení očekávání            Omluva viníka, odškodnění

Změna příběhu Zadostiučinění, spravedlnost

Propast nespravedlnosti



Správné a spravedlivé Křivda - realita

Odpuštění



Pseudoodpuštění

• Vynucené (silný náboženský nebo sociální tlak)

• Předčasné (nechci se tím zabývat)

• Trestající (nejlepší pomsta je odpuštění, morální 
převaha)

• Nepochopení (cílem je neprožívat soud, ale lze 
nastavit hranice, pracovat se zkušeností)



Sekulární a 
křesťanské

Sekulární je zaměřeno 
dovnitř, na sebe, aby 
mi bylo dobře

Křesťanské má za cíl 
požehnání druhého



„Odpouštím ti“ 
znamená

Nesu – tvoji vinu, 
dluh

Pracuji – namáhám 
se

Chápu tě – soucit
Jsem svobodný, jsi 

svobodný

Bylo mi odpuštěno 
– Bohem

Jsem poslušný –
Bůh přikazuje

Slibuji 

•Nebudu vymáhat

•Budu žehnat

•Budu milý



Odpuštění

Ř 12:18 Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte 
pokoj se všemi lidmi.

Vnitřní proces

• Často začíná, ale nekončí rozhodnutím

• Uznání, že došlo k provinění, bolesti

• Pomáhá zmenšení očekávání

• Empatie

• Odpuštění – zodpovědnost oběti

• Dobrovolné a ne v každé fázi proveditelné, nebo 
dokončitelné



Smíření

Ř 12:18 Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte 
pokoj se všemi lidmi.

• Komunikace

• Přání požehnání

• Sladění příběhů

• Společná identita

• (nemusí se podařit)



A co doma



Manželé a 
rodiče s dětmi

Nejblíž - těžší

Dlouhodobý vztah s mnoha zážitky

Nedá se utnout 

Rozdíly zkušeností, původu, rodiny, vývojového stadia



Manželé a 
Rodiče s dětmi

Odpuštění

Komunikace

Empatie
Prostředí 
partnera 



Omluva a smíření

Nebránit se Ptát se Reflektovat

Hledat, jak by 
to mohlo být 

jinak
Zvážit Omluvit se

Změnit



Smíření a církev



JEDNOTLIVÉ 
TEORIE SMÍŘENÍ

Řím 3:
Není totiž rozdílu: 23všichni zhřešili a postrádají Boží 
slávu, 

24ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze 
vykoupení, které je v Kristu Ježíši.  

25Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v 
jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost …

Je to podobné jako s Trojicí … z Písma víme „že skrze 
Krista, jeho kříž a krev“, ale o tom jak to přesně 
funguje máme jen kameny mosaiky.

Soteriologie



REKAPITULAČNÍ TEORIE
(Teorie ztotožnění)

➢Kristus se připodobnil člověku ve všem, kromě 
hříchu 

➢Kristus uspěl, kde Adam padl. 

➢Uvedl nás zpět do poslušnosti.

➢Ti, kteří se s ním ztotožní, dostanou věčný život.

Ireneus (140-160?– 202?), Proti bludům



REKAPITULAČNÍ TEORIE
(Teorie ztotožnění)

1Kor 15,45 … První člověk, Adam, se stal duší živou, 
poslední Adam Duchem oživujícím.

Fp 2.6 Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, 
že je roven Bohu,7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na 
sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A 
když se ukázal v podobě člověka, 8 ponížil se, stal 
se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži.

Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na se, 
radujme se!



TEORIE VÝKUPNÉHO (ďáblu)

Origénes (185?-253), řecký církevní učitel a teolog

Satan byl vládce světa – svržen



TEORIE VÝKUPNÉHO (ďáblu)

Člověk upadl v otroctví satanu

Jan 8.44 Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti 
svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v 
pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, 
mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži.

Kristus zaplatil výkupné nároku satana

Mk 10,45 Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si 
nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život 
jako výkupné za mnohé.“

Goliáš oloupen, člověk je vykoupen



VÍTĚZNÝ KRISTUS

Kristus panuje

Christos Pantoctator – Vládce světa

Pokračování a zjednodušení teorie výkupného

Častá v církvi, zvláště na východě a vrací se v 
některých evangelikálních církvích

Ukřižováním a vzkříšením zlo eskalovalo a to vedlo k 
jeho porážce - osvobození od ďábla, smrti, hříchu, 
často i zákona, který uvedl člověka do proklatého 
stavu. 

1Kor 15,55 Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, 
tvůj osten?



SATISFAKCE BOHU
(Teorie zadostiučinění)
Na cestě k protestantismu

Kristova oběť je náhradou Bohu, ne ďáblu

Bůh – král byl naším hříchem uražen a poškozen 
jeho majestát. Pro zachování spravedlnosti je třeba 
žádat zadostiučinění:

➢Člověk nemá co dát, ale člověk musí platit.

➢Odčinění musí být větší než vina – musel platit 
Bůh

= Musel za nás  zaplatit celý Bůh ale dlužník byl celý 
člověk – Ježíš Kristus

Anselm z Canterbury (1033-4 – 1109)



SATISFAKCE BOHU
(Teorie zadostiučinění)

Kol 2,14 a vymazal rukou psaný záznam, který svými 
ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl 
nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej 
přibil na kříž. 



TEORIE MORÁLNÍHO VLIVU

Obrací se k Bohu jako milujícímu

Má problém s trestajícím Bohem

Naše vykoupení je ta nejvyšší láska, kterou nám 
ukazuje utrpení Krista, 

➢které nás nejen osvobozuje z otroctví hříchu, 

➢ale také pro nás získává pravou svobodu synů Božích, 

➢abychom mohli naplnit všechny věci z lásky, spíše než 
ze strachu.

Pierre Abélard (1079 – 1142), ranný scholastik



TEORIE MORÁLNÍHO VLIVU

Jan 15,11 „Toto jsem vám pověděl, aby moje radost 
byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. 

12 To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako 
já miluji vás. 

13Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za 
své přátele. 

14 Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. 

15 Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí 
jeho pán; nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám 
oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého Otce. 



ZÁSTUPNÉ POTRESTÁNÍ

Navazují na Anselma a Augustina, ale nejde o 
zástupnou satisfakci, ale trest za hřích

➢Bůh Soudce

➢Kristus potrestán na místě hříšníků (zástupce)

➢Bůh musí splnit požadavek spravedlnosti

Solas:

➢Sola gratia – Jen Bůh ospravedlňuje

➢Sola fide – Víra lidskou odpovědí na milost

➢Sola skriptura – Jen Písmo je měřítkem víry

➢Solus Christus – Jen Kristus, osoba, dílo a nauka je 
zdrojem spásy



ZÁSTUPNÉ POTRESTÁNÍ

Iz 53,6 My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden 
každý jsme se obrátili na svou cestu, a Hospodin na 
něho nechal dopadnout vinu nás všech. 

7 Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa: jako 
beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači 
byl němý, ústa neotevřel. 

8 Skrze útlak a soud byl vzat, kdo se bude zabývat jeho 
údělem? Neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána 
přišla za přestoupení mého lidu.

2Kor 5,21 Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil 
hříchem, abychom se my v něm stali Boží 
spravedlností.



SPOR O SVOBODNOU VŮLI
Kalvinisté
▪ Člověk beznadějně morálně ztracený, neschopný si 

pomoci
▪ Bůh jednoznačně vyvolil před stvořením světa
▪ Kristus zemřel za vinu vyvolených
▪ Duch svatý vede jednoznačně vyvolené k pokání a k 

víře

Arminiáni
▪ Člověk může a má činit pokání a uvěřit
▪ Bůh předzvěděl
▪ Kristus zemřel za vinu všech
▪ Duchu svatému lze odporovat

Např George Whitefield vs. John Wesley



Díky za pozornost
Zdroje: wikipedia.org, apologet.cz, velikonoce.vira.cz, 
christianity.stackexchange.com, reasonablefaith.org, 
www.sdmorrison.org, workshop PHDr. D. Staňka: Odpuštění 
na EF2019, kurz Manželské Večery


