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JSME VE HŘE

Hrozně rád hraju v tomhle týmu. Po všech těch letech, kdy jsem obětoval čas, pohodlí a všechno, co patří k normálnímu 
životu ostatních lidí, jsem si určitě svoje místo zasloužil. Získal jsem ho vlastním úsilím a zatím je moje. Znám ale pravidla 
dohody: pořád se rozhlížejí po někom, kdo by mě mohl nahradit, a to jak mezi mými současnými spoluhráči, tak mezi těmi, 
kdo zatím do našeho týmu nepatří. Co člověk získá svou prací, o to může zase přijít, ne? Takže když dneska nastoupím 
na hřiště, musím být stejně dobrý nebo lepší než včera. Nesmím zklamat svoje spoluhráče ani zavdat trenérovi příčinu, aby 
mě poslal na lavici náhradníků. Patřím do tohohle týmu a zasloužím si hrát – jenže to prostě musím každý den dokazovat. 
Upřímně řečeno občas uvažuji, jestli takhle jedná s lidmi Bůh – jestli mě vyhodí z týmu, když se nebudu správně chovat nebo 
když nedodržím to, k čemu jsem se mu zavázal. Prý takový ale není a já v to doufám.

Jak se ty sám snažíš dokázat, že patříš do týmu, na hřiště, dráhu či kurt, 
nebo že tam máš právo zůstat?

Jak reaguješ, když si tvůj výkon vyslouží kritiku od trenéra nebo 
spoluhráčů? Jak se s kritikou vypořádáváš? Co se ti v takových chvílích 
honí hlavou?

Říkal sis někdy, že tvoje „postavení“ u Boha závisí na tom, o kolik budeš 
lepší než další kandidát na tvoje místo?

Bůh v Bibli říká, že pokud mu patříme, nikdy nás neopustí. Přesto bývá občas 
problém jeho slibu věřit…

David volá k Bohu: „Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil.“ (Žalm 71,9 ČEP)

Izraelci pochybují, jestli je Bůh ještě miluje: „… ale svoje milosrdenství mu neodejmu, nezradím svou věrnost.“ 
(Žalm 89,34 ČEP)

Pavel připomíná mladému Timoteovi Boží věrnost: „Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít 
sám sebe.“ (2. Timoteovi 2,13 ČEP)

Izraelci se obávají, že je Bůh opustil: „Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe, ten, kdo tě, Izraeli, 
zformoval: Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým – patříš mi!“ (Izajáš 43,1)

Autor listu Židům hovoří o Boží věrnosti: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ (Židům 13,5 ČEP)

TO CHÁPU…
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Smluvní vztah (Jsem v týmu?)

PŘEKÁŽKA

Věrnost a pochybnosti rozhodně 
nestojí ve vzájemném protikladu. 

O kvalitě věrnosti nesvědčí 
nepřítomnost pochybností, 

ale to, že vydrží navzdory 
pochybnostem.

Dr. Rollo May
Psycholog a spisovatel
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Nesprávné pochopení Božího smluvního vztahu v nás nevyhnutelně vyvolá pocit 
nejistoty. Máme-li představu, že tento vztah vznikl z našeho popudu, když jsme pozvali 
Ježíše do svého života, můžeme snadno dojít k závěru, že ho také můžeme na své přání 
ukončit. Nebo když se domníváme, že naše postavení před Bohem závisí na dokonalém 
dodržování jeho pravidel, budeme ze sebe vždycky mít špatný pocit, protože této laťky 
nikdy nedosáhneme. Abychom mohli žít svobodně a s důvěrou, musíme vědět, v čem Boží 
smlouva s námi doopravdy spočívá.

Petr nám ukazuje, jak je náš smluvní vztah s Kristem založen na tom, co už pro nás Ježíš 
vykonal, a jak nás tím se sebou samým spojil a dal nám postavení a úkol ve svém týmu.

Přečti 1. list Petrův 2,9-10.

1. Když ti Bůh odpustil a povolal tě z temnoty do svého světla, udělal z tebe nové stvoření. 
Do příslušných mezer dopiš, co o tobě díky vztahu s Bohem platí.

Patříš k ____________________  rodu.

Patříš ke ___________________  kněžstvu.

Patříš ______________________ k národu.

Jsi Božím __________________.

I když tato slova třeba čteš poprvé, co pro tebe znamenají?

2. Bible hovoří o povolání a vyvolení Bohem, o Božím vlastnictví, o přijetí do jeho rodiny. Co tato 
slova vypovídají o tom, na čí popud vztah mezi Bohem a člověkem vzniká – jinými slovy 
zda jsme si my vybrali Boha, nebo si on vybral nás?

3. Kolik toho bylo ve tvém vlastním životě dokonalé, když se Bůh rozhodl navázat s tebou 
vztah? Co vypovídají slova a slovní spojení z předchozích otázek o Božím přání poznat tě 
a „udržet si tě“ navzdory tvým selháním a nedokonalostem?

4. Bůh tě nejen zařadil do svého týmu, ale dává ti i nový důležitý úkol. Petr ho uvádí na konci 
9. verše. Jak bys ho vyjádřil vlastními slovy?

                        

Bůh dodržuje svoje sliby. 

Má to v povaze. Na rozdíl 

od lidí neruší smlouvy 

a nezbaví se nás, když se 

mu podaří získat někoho 

lepšího nebo když se mezi 

nováčky nebo volnými 

hráči objeví vhodnější 

kandidát na naši pozici. 

Bůh není jako někteří 

trenéři, kteří každou chvíli 

mění názor a vynucují si 

poslušnost zastrašováním. 

Nevyřadí nás ze svého 

„týmu“, když se dopustíme 

chyby. Zůstane nám věrný, 

ať se stane cokoliv, a tato 

skutečnost nás současně 

uklidňuje i znepokojuje. 

Kdo si dokáže představit 

takovouhle lásku? Díky 

spojení s živým Bohem 

a jeho rodinou máme 

zajištěna nekončící 

společná dobrodružství 

směřující k určitému cíli. 

A přestože si Boží rodina 

občas jde svou vlastní 

cestou, u Boha se nikdy 

nesetkáme s odmítnutím 

a nikdy se k nám neobrátí 

zády. Ke spočítání nákladů 

spojených s rozhodnutím 

jít za Ježíšem patří 

uzavřít nové spojenectví 

s Bohem a jeho rodinou 

a přijmout jeho záměr pro 

náš život. A tato smlouva 

nás osvobozuje k tomu, 

abychom se odvážili žít 

a milovat naplno. Když 

se cele odevzdáme jemu, 

získáme na oplátku sami 

sebe a mnohem víc!

Do
zápisu

POSLYŠ!
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1. Nakolik jsi přesvědčený o  pravdivosti dané věty a  proč? Označ to na  stupnici od  jedné 
do deseti, kde 1 znamená „vůbec si tím nejsem jistý“ a 10 „jsem si tím naprosto jistý“.

Vím, že si mě Bůh vybral („vyvolil“), že mi odpustil, miluje mě a strávím s ním věčnost.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Každý mívá občas pocit, že nedokáže splnit to, k čemu se druhé straně zavázal. Co by v tobě 
mohlo vyvolat pocit, že tvůj vztah s Bohem není jistý?

   Vědomí, že mu nejsem z duchovního hlediska dostatečně oddaný

   Vědomí, že jsem se dopustil hříchu a nevěřím, že mi Bůh odpustil

   Vědomí, že se pro mě sport, který dělám, stal důležitější než věrnost vůči Bohu

   Nátlak ze strany rodičů nebo přátel

   Jiné náboženské představy

3. Vyjádři vlastními slovy Ježíšův výrok o jeho následovnících. Jaký dopad má tato skutečnost 
na tvůj pocit bezpečí ve vztahu s Bohem a na tvou touhu jít za ním?

„Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život 
a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve.“ (Jan 10,27-28)

4. Víš o nějakých oblastech ve svém životě, ve kterých se v současné době cítíš „vázán věrností“, 
která ti brání jít cele za Ježíšem? Pokud ano, o které oblasti se jedná a čím tě přitahují?

5. Jak můžeš v současnosti plnit nový důležitý úkol, který ti Bůh dal, totiž hlásat slovy i činy „ctnosti 
Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla“, a to zvlášť v oblastech, které 
sis případně poznamenal u 4. otázky?

V sekci „Trénink“ na následující stránce najdeš návrhy samostatných cvičení, která ti pomohou 
lépe porozumět smluvnímu vztahu mezi Bohem a tebou.
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TVOJE AKCE

TRÉNINK 

[OTOČ]

JSME VE HŘE

Bible není záznamem 
o lidské věrnosti Bohu, 

ale o Boží věrnosti 
vůči člověku. 

Jsme ve hře 
a zůstáváme v ní čistě 

díky jeho milosti.

Bruce Dishnow
Univerzitní kaplan 

na University of Michigan



Přečtěte si příklad svatebních slibů:

„Já (jméno) si beru tebe, (jméno), za ženu, 

abych byl od dnešního dne tvůj a ty moje; 

v časech dobrých i zlých, v bohatství 

i v chudobě, v nemoci i ve zdraví, budu tě 

milovat a opatrovat, dokud nás smrt nerozdělí.“

„Já (jméno) si beru tebe, (jméno), za ženu, abys 

byla od dnešního dne mou zákonitou manželkou, mou přítelkyní, mou věrnou 

společnicí a mou láskou. V přítomnosti Boha, naší rodiny a přátel ti dávám svůj 

slavnostní slib, že budu tvým věrným společníkem v nemoci i ve zdraví, v časech 

dobrých i zlých, v dobách radosti i zármutku. Slibuji, že tě budu bezpodmínečně 

milovat, budu ti pomáhat dosáhnout tvých cílů, budu tě ctít a vážit si tě, smát 

se s tebou a plakat s tebou, a že tě budu mít rád, dokud budeme oba živi.“

Porovnejte slib, který si dávají muž a žena, se smlouvou mezi Bohem 

a člověkem. V čem jsou si podobné a v čem se liší?

Manželský slib

Přečtěte Janovo evangelium 10,22-30.

Které postavy v této scéně vystupují?

Ježíš zde přirovnává své následovníky 

k ovcím. Jaké vlastnosti mají podle něj ovce, 

o kterých v tomto oddílu hovoří?

Co nového ses z tohoto oddílu případně 

dozvěděl o povaze vztahu mezi Bohem 

a věřícím?

Zkus stručně vyjádřit, co tyto verše 

vypovídají o bezpečí a jistotě 

křesťanova vztahu s Bohem.

Bůh zná ty, kdo mu patří
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TRÉNINK

Nezapomeň, že bezpečí našeho vztahu s Bohem závisí na jeho věrnosti vůči nám, 

ne na našich každodenních výkonech.

• Závazná dohoda

• Používá se spíše v souvislosti se skupinami než s jednotlivci.

• Jedna strana ji navrhne a druhá na návrh reaguje.

• Je pro obě strany závazná.

• Porušení podmínek má pro toho, kdo je nedodrží, nepříznivé   

  následky.

Podle Bible je Bůh Bohem, který uzavírá smlouvy. Je Bohem 

slibů, smluv a věrnosti při jejich dodržování. Když druhá strana 

od smlouvy s ním odstoupí, je to pro něj urážkou, a přesto své 

sliby dodrží. Jako příklad smluv, které uzavřel s lidmi, mohou 

posloužit:

1. Smlouva s Noemem – 1. Mojžíšova 9,8-11

2. Smlouva s Abrahamem – 1. Mojžíšova 12,1-13

3. Smlouva s Mojžíšem – 2. Mojžíšova 24,1-8

4. Smlouva s Davidem – 2. Samuelova 7,8-16

5. Nová smlouva – Matouš 26,26-28

Co je to smlouva?


