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1. Mojžíšova 37-50   
„Josefův příběh“

Problémům se nevyhneme
Bůh DoVoluje, aBychom PoDStuPoVali 

zkoušky a BoleSt, kterými Se Náš charakter 
ProhlouBí Pro jeho SláVu.

Když se díváme na zkoušky a utrpení 
ze správného úhlu, Bůh nás skrze ně 
přetváří do podoby Ježíše Krista.



Média nám prezentují sport jako svět lidského 
dramatu naplněného nadšením z vítězství a zoufalstvím 
z porážky. Jako sportovci nebo trenéři dobře víte, že 
ke hře neodmyslitelně patří také nezdary, porážky, 
zranění či sporné výroky rozhodčího. Jak se s těmito 
nevyhnutelnými problémy vyrovnáme, má v mnoha 
případech rozhodující dopad na to, jakými lidmi se 
staneme - ve sportu i mimo něj.

Stejně jako se zraněním a bolesti nevyhneme při 
sportu, nejsme před nimi v bezpečí ani jako křesťané. 
V životě křesťanů, kteří se angažují ve sportu, není 
otázkou, jestli bolestné situace přijdou, ale kdy přijdou. 
Jde tedy spíš o to, jak budeme na zkoušky jako Kristovi 
následovníci reagovat a jak je využijeme k růstu.

„… Na rozdíl od 
vysoké školy, kde 

se mi vedlo skvěle, 
jsem celou sezónu 

proseděl na lavičce. 
Přes vnější zdání 

to byl nakonec 
skvělý rok, protože 

zápasy, kterými 
jsem procházel, mě 

přiblížily k Bohu. 
Ukázal mi, že 

dokonce i Josef 
[z 1. Mojžíšovy 

37-50] se na čas 
ocitl mezi outsidery, 
než povýšil a dostal 

se do paláce. A tak 
jsem si řekl, že to 

nejlepší, co můžu 
udělat, je pilně 

pracovat, zůstat 
pokorný a čekat na 
Pána. Trpělivost se 

mi vyplatila…“

(Michael Redd,  
hráč NBA, líčí rok,  

kdy byl nováčkem 
u Milwaukee Bucks)
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Problémům se nevyhneme
Kontext dnešní doby: 
Zakreslete svůj život na časovou osu. (Měla by obsahovat jednak nejdů-
ležitější úspěchy a období, kdy jste na tom byli dobře, ale i neúspěchy 
a těžká období.) Jak se tyto události promítly do vašeho názoru na Boha 
a sebe sama? Pokud vám to připadá vhodné a relevantní, podělte se o své 
postřehy se zbytkem skupiny.

„Nejvyšším 
měřítkem 
člověka není, jak 
jedná, když se 
všechno daří, ale 
jak se zachová 
v situaci, kdy se 
objeví neshody a 
problémy.“

(Dr. Martin Luther 
King, Jr.)

„Život je z 10% to, co se vám stane, a z 90% to, jak na to zareagujete.“
 (Charles Swindoll, pastor a spisovatel)

Jeden z autorů Nového zákona, apoštol Jakub, hovoří o zkouškách 
a o tom, jak na ně máme reagovat. Přečtěte si následující text a všimněte 
si, k čemu jsou podle Jakubova názoru zkoušky dobré.

„Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné 
zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrva-
losti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a nepo-
rušení, prosti všech nedostatků.“ (List Jakubův 1,2-4)
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Podělte se s ostatními o pár nepříjemných zážitků z oblasti sportu, kdy 
se vám stalo něco, co jste považovali za špatné a nefér. Jak to nakonec 
dopadlo?

Vnímáte tuto zkušenost stejně jako tehdy, nebo se váš názor změnil? 
Proč?

 
Zkoušky zkrátka patří k životu. Podívejme se na několik náročných zkou-
šek, které potkaly jednoho z hrdinů Starého zákona, a na to, jak na ně 
reagoval.

HistoricKý Kontext:
12.-50. kapitola 1. Mojžíšovy zachycují počátky (v. 12,1-3) a šíření Boží 
přízně (požehnání) k jeho vyvolenému lidu (Abrahamovi, Izákovi 
a Jákobovi) i počáteční naplnění Božích zaslíbení, které bylo součástí 
Božího záměru smířit pro svou slávu lidi ze všech národů se sebou sa-
mým (návazat s nimi smluvní vztah).

Ve 37.-50. kapitole se seznamujeme s Josefovým příběhem. Josefův otec 
Jákob měl dvanáct synů. K vzniku konfliktů mezi sourozenci a problé-
mů v rodině přispěla i skutečnost, že se narodili různým matkám. Josef, 
jedenáctý z bratrů, se narodil jako první syn Jákobovy oblíbené manžel-
ky Ráchel, a tak se i on stal otcovým oblíbencem. Upřednostňování z ot-
covy strany spojené s Josefovou značnou sebejistotou působilo napětí 
v jeho vztazích s bratry.

Náš příběh začíná ve 37. kapitole vyprávěním o tom, jak Jákob svého 
oblíbeného syna poctí nádherným oděvem, což rozzlobí Josefovy bratry. 
Celou situaci ještě zhorší dva Josefovy sny, které líčí, jak bude jednoho 
dne otci, matce i bratrům vládnout. Když se Josef vydá zkontrolovat bra-
try, kteří daleko od domova pasou ovce, vyústí jejich žárlivost a nenávist 
v plán, jak si s Josefem vyrovnat účty.

„Ukažte mi 
někoho, kdo 

dokázal něco, 
co stojí za 

to, a já vám 
ukážu někoho, 

kdo překonal 
nepříznivé 
okolnosti.“

(Lou Holtz, bývalý 
trenér amerického 

fotbalu, NCAA)

K dalšímu 
zamyšlení:

Přečtěte si oddíl 
List Jakubův 

1,12-15. V čem 
spočívá rozdíl 

mezi zkouškou 
a pokušením? 

Vyhledejte 
si tato slova 

a jejich významy 
v biblickém 
slovníku či 

komentáři. 
S jakým záměrem 

dopouští Bůh 
zkoušky, a s jakým 

záměrem nás 
pokouší satan?
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biblicKý Kontext:
První zkouška: Přečtěte oddíl 1. Mojžíšova 37,18-28.

1. Vypište si slovesa popisující, jak se bratři vůči Josefovi zachovali (viz 
v. 23, 24, 25, 28) a co se mu chystali udělat (v. 18-20). Co jejich jed-
nání a vzájemný rozhovor (v. 26-27) prozrazují o jejich charakteru 
a jejich plánu?

2. Co byste na Josefově místě v takové situaci cítili a jaké myšlenky se 
vám honily hlavou?

3. Najde se v celé této scéně zmínka o Bohu? Když byl váš život plný 
zmatku nebo vás potkalo něco hrozného, připadalo vám někdy, že 
vás Bůh opustil a zůstali jste sami? Vysvětlete to blíže.

shrnutí:
Bratři se vrátili domů a oznámili otci, že Josefa zabilo nějaké divoké zvíře 
(1. Mojžíšova 37,29-36). Josef teď pracuje pro Potífara, jednoho z faraó-
nových úředníků, který si všimne jeho vynikajících pracovních výsledků 
a svěří mu dozor nad celým svým majetkem a domácností (v. 39,1-6).

Druhá zkouška: Přečtěte oddíl 1. Mojžíšova 39,7-23.

4. Tato scéna je prostoupena atmosférou svůdného pokušení jako vy-
střiženou z hollywoodského filmu (v. 7-13) a následnou zkouškou 
(v. 13-20).
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Sepište všechny nespravedlnosti, kterých se na Josefovi dopusti-
li Potífarova manželka i Potífar sám - jedná se o obvinění i činy (v. 
13-20).

5. Co by si po této události nezaujatý čtenář sledující Josefův život asi 
pomyslel o Bohu?

6. Jak vypadala Josefova reakce na tuto nespravedlnost (v. 21-23)?

7. Jak může Josefova reakce na nespravedlnost souviset s devíti výslov-
nými zmínkami o Božím působení, které tato scéna obsahuje (v. 2, 3, 
5, 9, 21, 23)?

8. Přestože se Josefovi nedostávalo podpory ze strany rodiny a žil v cizí 
zemi v tísnivých podmínkách vězení, byla s ním Boží přítomnost. 
Které Boží vlastnosti se na Josefově situaci názorně projevují (viz 
zejména verše 21-23)?

K dalšímu studiu:

Zvítězit nad 
pokušením 

není snadné 
a zvlášť to platí 

v oblasti sexuality. 
Tolik vůdčích 

osobností, celebrit 
i sportovních 

hvězd podlehne 
pokušení právě 

v této oblasti. 
Mnozí z nich 

neuvažují 
dopředu a chybí 

jim odhodlání 
nevzdat se. 

Josefův příklad 
obsahuje několik 

praktických 
způsobů, jak se 

k sexuálnímu 
pokušení postavit 

a jak mu odolat. 
Přečtěte 1. 

Korintských 6,18. 
Co tento verš 

říká o zmíněné 
oblasti pokušení? 

Prozkoumejte 
souvislost mezi 

přikázáním 
uvedeným v tomto 

verši a Josefovým 
příkladem 

(1. Mojžíšova 
39,6-12). Jakými 

konkrétními 
způsoby se Josef 

s pokušením 
vypořádal?
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Jakou útěchu můžeme čerpat ze vztahu s Bohem, když se nám život 
rozpadá?

shrnutí:
Dva z faraónových vysokých hodnostářů se ocitnou ve vězení spolu 
s Josefem (40. kapitola) a oběma se zdají podobné znepokojivé sny (v. 
40,9-19). Josef jim je vyloží: jednomu z nich vrátí faraón dřívější hod-
nost, druhého nechá popravit. Toho prvního Josef požádá, aby si na něj 
po propuštění vzpomněl.
 
Třetí zkouška: Přečtěte oddíl 1. Mojžíšova 40,9-23.

9. Co následující verše vypovídají o Josefově charakteru?

 •  40,6-7

 •  40,8

 •  40,14

 •  40,15

„Celý svět je 
plný utrpení. Je 
však také plný 
překonávání 
potíží.“

(Helen Kellerová, 
hluchoslepá americká 
spisovatelka 
a lektorka)

K dalšímu 
zamyšlení:

Možná se vám 
nedostane 
spravedlnosti 
(život není fér), 
porozumění 
(nikomu na vás 
nezáleží) nebo 
podpory (úlevy, 
kterou byste 
potřebovali ze 
všeho nejvíc), ale 
máte Boha. Stačí 
to?

„Jediná věc, kterou mi nemůžete vzít, je to, jakým způsobem se rozhodnu 
reagovat na to, co mi děláte. Ta poslední ze svobod, kterou člověk má, je 
schopnost zvolit si za každých okolností postoj, který zaujme.“
 (Viktor Frankl, významný rakouský neurolog a psychiatr, který přežil 
 koncentrační tábor v Osvětimi)
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10. Znovu si přečtěte 14. a 23. verš. Jaký pocit ve vás vyvolávají slova 
„zapomněl na něho“? Jaká byla vaše počáteční reakce?

11. K jaké reakci by vás tato zkouška sváděla?

shrnutí:
Uplynuly celé dva roky. Faraónovi se začnou zdát sny, kterým vůbec 
nerozumí. Vrchní číšník si nakonec vzpomene na Josefa, který doká-
že faraónovy sny vyložit: na Egypt přijde sedm let blahobytu a sedm 
let hladu. Josef navrhne, aby si národ v období blahobytu ukládal záso-
by. Faraón vidí Josefovu moudrost a udělá z něj správce celého Egypta 
(41. kapitola).

Krutý hladomor přitáhne do Egypta lidi z okolních zemí, kteří chtějí na-
koupit obilí. Ironií osudu svolá Jákob své syny (Josefovy bratry) a vyšle 
je pro obilí do Egypta. Bratři se obrátí na Josefa, ale nepoznají ho - od 
doby, kdy ho prodali do otroctví, uplynulo přibližně dvacet let. Josef se 
rozhodne neprozradit, kdo je, a vyptává se na otce a nejmladšího bratra 
Benjamína (42. - 44. kapitola).

Životní okolnosti si Josef nevybral; zvolil si však, jak na ně bude rea-
govat. Hluboko v srdci ho snad trápily různé otázky, cítil pochybnosti, 
hněv, strach… Důvěřoval však Bohu, i když svou situaci nedokázal plně 
chápat. Jak je to možné? Teprve 45. kapitola, v níž se Josef dá bratrům 
poznat, a 50. kapitola odehrávající se po Jákobově smrti vrhají jasnější 
světlo na to, jak dokázal těch třináct let frustrace a zklamání vydržet.

další aplikace:

Podívejte se do 
1. listu Petrova 

5,6-10. Vyhledejte 
si Boží zaslíbení 

a napomenutí 
týkající se utrpení 

jakožto reality 
v našem životě. 

V čem nám tato 
slova mohou 

být útěchou 
a povzbuzením 

k tomu, abychom 
na zkoušky 

reagovali 
s pokorou 

a důvěrou?
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(12.-16. otázka)
Vysvětlení, kterých se nám dostává ohledně důvodu existence bolesti 
a utrpení, bývají většinou krátkozraká, protože postrádají ucelený a svr-
chovaný pohled z perspektivy Boha samotného.

Přečtěte 1. Mojžíšovu 45,1-11 (zejména v. 5, 7, 8) a 1. Mojžíšovu 50, 
15-21 (zejména v. 19-21).

12. Jaké emoce a postoje lze u Josefa pozorovat v těchto dvou vrchol-
ných scénách?

13. Čím to, že se Josef choval tak láskyplně a dokázal bratrům odpustit 
zlé úmysly i činy?

14. Jaké Boží záměry vysvítají z tohoto strastiplného příběhu? (Nápověda: 
Je jich více a jsou vetkány do různých částí příběhu.)

 Co z tohoto příběhu vyčteme o tom, jaký je Bůh?

15. Jak tyto záměry souvisí s hlavním tématem 1. Mojžíšovy a celé Bible? 
(Vraťte se k 1. odstavci Historického kontextu na str. 88.)

„To, co nás 
napadne, když 
uvažujeme 
o Bohu, je ta 
nejdůležitější věc 
o nás samotných. 
Podle mého 
názoru se těžko 
najde mylné učení 
nebo nedostatek 
v oblasti 
praktického 
uplatnění 
křesťanské etiky, 
jejichž konečná 
příčina by se 
nedala vysledovat 
až k nedokonalým 
a nízkým 
myšlenkám 
o Bohu.“

(A. W. Tozer,  
pastor a spisovatel)

K další diskusi: 

Špatné věci se 
lidem stávají 
denně. Jakým 
postojem 
vůči Bohu lidé 
nejčastěji reagují, 
když se ocitnou 
v těžké situaci 
nebo je potká 
bolestný zážitek či 
tragická událost, 
a jaké otázky je 
v souvislosti s tím 
napadají? Proč asi 
kladou právě tyto 
otázky a reagují 
zrovna tímto 
způsobem?
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Jak to vše podle vás souvisí s tím, co pro nás Ježíš vykonal na kříži a čím 
si kvůli nám prošel?

16. Dejme tomu, že byste od trpícího přítele uslyšeli některý z níže uve-
dených výroků či otázek na téma Boha a utrpení. Co z celého tohoto 
studia na téma Josefova příběhu by vám nejvíce pomohlo, kdybyste 
mu chtěli umožnit - poté, co ho s upřímným zájmem vyslechnete -, 
aby se na své trápení podíval z biblické perspektivy, jakou vidíme 
u Josefa?

• Všichni říkají, že Bůh lidi miluje, tak jak si to mám vysvětlit?

• Těžko věřit, že na mně Bohu záleží a že pro mě chce to nejlepší.

• Buď Bůh není opravdu dobrý nebo nemá dost moci na to, aby mému 
trápení zabránil.

K dalšímu 
zamyšlení:

Utrpení nás 
potkává v mnoha 

různých podobách 
a zanechává v nás 

řadu otázek typu 
„proč“. Bolest, 

která se s ním pojí, 
mnohdy brzdí 

naše odhodlání 
žít naplno 

a zodpovědně. 
Vyhledejte si 

následující křížové 
odkazy: 

•  Římanům 5,3-5

•  Římanům 8,28

•  Filipským 1,29

•  1. list Petrův 
1,6-7

•  1. list Petrův 2,21

•  1. list Petrův 
4,19.

V jakém směru 
tyto verše rozšiřují 

naše chápání 
povahy a smyslu 

utrpení?

„V každém sportu nastane chvíle, kdy člověku hořký pláč připadá jako 
oprávněný únik od těžké práce, kterou má zrovna před sebou. Jen ty 
nejzocelenější z nás dokážou odolat nutkání zaujmout negativní postoj - ty, 
které se do toho pustí a zdvojnásobí své úsilí. Říkejte tomu milost pod tlakem. 
Říkejte tomu nezdolnost… říkejte tomu známka vynikajícího charakteru.“
 (Susan Caseyová, redaktorka Sports Illustrated for Women)

sportovní Kontext:
Na Josefa dolehla řada zkoušek a zklamání: Bratři ho nenáviděli a od-
mítli, následoval vražedný útok na jeho život, byl prodán do otroctví, 
násilím odtržen od otce a zbytku rodiny, ocitl se v cizí zemi, kde vládlo 
jiné náboženství, pánova manželka ho sváděla a pán se k němu zachoval 
nespravedlivě, na základě vykonstruovaných obvinění a falešných důka-
zů byl uvržen do vězení, kde měl zůstat až do smrti, a člověk, kterému 
prokázal dobrodiní, na něj zapomněl. 

Jako sportovce a trenéry nás nejspíš nepotkají zkoušky, které by se těmhle 
byť jen zdaleka blížily, ovšem sport má svá vlastní úskalí a pokušení.
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17. Uveďte 5-10 zkoušek, které se dají při soutěži očekávat a které se 
týkají následujících stránek sportu a vztahů v jeho rámci: samotné-
ho utkání či závodu, rozhodčích, soupeřů, spoluhráčů, našeho těla, 
vztahu hráč-trenér, vztahu k médiím a fanouškům či sportu jako 
profese.

18. Znovu si přečtěte verš 1. Mojžíšova 50,20. Jak vám může tento úhel 
pohledu (či Boží záměr vetkaný do Josefova příběhu - viz 14. otázka) 
pomoci najít správné řešení a správně reagovat, až vás potkají zkouš-
ky, které jste uvedli v 17. otázce? Co si v souvislosti s tímto studiem 
myslíte o citátu Dr. Richardsonové?

19. Mnoho sportovců má představu, že Bohu přinesou největší slávu, 
když jsou nominováni do soutěže, když ji vyhrají nebo když se sta-
nou mistry. Co je na tomto uvažování chybného? Jak může přinést 
Bohu slávu, když se zraníme, sedíme na lavičce náhradníků nebo 
celou sezónu prohráváme?

20. V celých dějinách sportu potkávaly sportovce i trenéry na všech 
úrovních utrpení, porážky a bolest, a to jak v rámci sportu, tak 
v osobním životě.

Projděte si tabulku na následujících stránkách, která uvádí příklady růz-
ných zkoušek v oblasti sportu.

Poznamenejte si okamžité reakce, které ve vás tyto nepříjemné momen-
ty vyvolávají, a pak se u jednoho nebo případně několika z těchto pří-
padů nespravedlnosti zamyslete, jak by asi vypadala zbožná, spravedlivá 
reakce. Který z nich by znamenal největší zkoušku pro vaši víru? Proč?

„Ve sportu je 
součástí hry 
přijímat výrok 
rozhodčího, ať 
je to sebetěžší. 
Někdy je ve váš 
prospěch, a jindy 
ne.“

(Dr. Dot Richardsonová, 
hráčka softballu, 
dvojnásobná zlatá 
olympijská medaile)
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sportovec či trenér
Zkouška v rámci 

sportu1 či osobního 
života

reakce a úspěchy

1. Mnozí 
sportovci z řad 
Afroameričanů 
ve 20. století: 
Leon Day, Buck 
Leonard, Lucy 
Diggs Sloweová,  
Hilton Smith, 
Josh Gibson, Ora 
Washingtonová, 
Cool Papa Bell, 
Jackie Robinson, 
Jessie Owens, 
Alan Page, Art 
Shell, „Major“ 
Taylor, Alice 
Coachmanová, 
Lee Elder, Eddie 
Robinson a 
mnoho dalších

• Rasistické vtipy 
a posměšky

• Úzkoprsé postoje

• Diskriminace

• Na klíčových 
manažerských 
pozicích v oblasti 
profesionálního 
a vysokoškol-
ského sportu je 
méně než 5% 
Afroameričanů

• První Afroameričan 
v Major League 
Baseball: „Výrazným 
způsobem přispěl 
k pokroku ve směru 
rovnosti a svobody… 
Jackie Robinson byl 
dobrý občan, velký 
člověk a skutečný 
americký šampión.“ 
(Prezident Ronald 
Reagan při příle-
žitosti předávání 
Prezidentské medai-
le svobody rodině 
Jackieho Robinsona)2

• Přátelství mezi Jessem 
Owensem a němec-
kým sportovcem 
Luzem Longem zna-
menalo vzpouru proti 
ideologii nacismu na 
OH v Berlíně roku 
1936.3

2.  Ženy ve 20. 
století: Alice 
Coachmanová, 
Helen Mills 
Moodyová, 
Glenna  Collett 
Vareová, Gertrude 
Ederleová, Althea 
Gibsonová, Kitty 
O´Nealové a mno-
hé další… 

• Sexismus

• Posměch

• Diskriminace

• Sexuální 
obtěžování

• Wilma Rudolphová 
dosáhla na OH 1960 
vítězství nad segrega-
cí a obrnou.

• Multisportovní 
fenomén Mildred 
„Babe“ Didrikson 
Zahariasová

• Ženy a muži, kteří bo-
jovali za zákon o rov-
ných příležitostech ve 
vzdělávání pro muže 
i ženy.
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sportovec či 
trenér

Zkouška v rámci sportu 
či osobního života reakce a úspěchy

3. Michael Jordan • Ve druhém ročníku ho 
nepřijali do družstva 
pro malý vzrůst

Jeden z nejlepších 
hráčů NBA všech dob

4. Peggy 
Flemingová

• Měla ctižádostivou 
matku; jako třináctileté 
jí při leteckém neštěstí 
zahynul trenér

1968: zlatá medaile 
v krasobruslení

5. Kip Keino • Předčasná smrt matky; 
nepřítomný otec; 
špatné zacházení ze 
strany příbuzných

Keňský běžec, zlatá 
medaile na OH 1968 
a 1972

6. Pelé • Nemohl si dovolit 
koupit kopačky; přál si 
splnit otcův sen

Jeden z největších 
fotbalistů všech dob

7. Courtney 
Kupetsová

• Na mistrovství světa 
v gymnastice 2004 
si přetrhla Achillovu 
šlachu

Zotavila se dostatečně 
včas na to, aby ještě 
téhož roku získala 
stříbrnou a zlatou 
medaili na OH

8. Gordie Howe • Chudá rodina s devíti 
dětmi; otec se mu 
posmíval

Hokejista; čtyřikrát 
vyhrál Stanleyův pohár

9. Tony Dungy • Prvorozený syn James 
spáchal sebevraždu

Této zkoušce 
čelil Dungy jako 
trenér, manžel 
a otec s upřímným 
zármutkem pojícím se 
s důvěrou Bohu.

poznámka:

1) Nespravedlnosti 
a křivdy postihují 
sport ve stejné 
míře jako ostatní 
oblasti života. 
Jako křesťané 
bychom se 
měli (podobně 
jako Josef) stát 
zprostředkovateli 
Boží lásky, která 
i prostřednictvím 
těchto hluboce 
nespravedlivých 
věcí působí dobro.

2) Tady na zemi 
nemůžeme počítat 
s tím, že se každý 
problém nakonec 
úspěšně vyřeší 
a všechno dobře 
dopadne (viz 
Židům 11,13-15; 
39-40), a stejně 
tak nelze říci, že 
by každý úspěch 
ve sportu přinášel 
Bohu slávu. 
Tato skutečnost 
vyžaduje naději 
a vytrvalost ve 
víře.
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skládáme to dohromady: stačí taK žít

Máme na vybranou: buď v důsledku nespravedlností a jiných zkoušek 
ve sportu nebo jiných oblastech života zatrpknout, nebo se jimi nechat 
zocelit.

Toto studium nám umožňuje podívat se na zkoušky ze správného úhlu 
a reagovat tak, abychom se v jejich průběhu dokázali soustředit na to 
podstatné.

Občas ale sami věci ještě víc pokazíme, když „v zápalu hry“ v duchu či 
nahlas řekneme věci, které jsou neuctivé vůči Bohu a jiným.

co můžeme udělat

Když uděláte chybu, může vám pomoci následující návrh: nejprve si 
v duchu připomeňte „na kříž“ a pak si řekněte „jdu dál“.

„na kříž“ - vyznejte danou věc Bohu, přijměte jeho odpuštění a připo-
meňte si, že žijete vírou a z moci Ducha svatého. I když třeba vaše chy-
ba není duchovní povahy, stejně vám to může přinést uprostřed zápasu 
útěchu.

• Je to vlastně verbální znamení, které má přispět k zaměření pozor-
nosti správným směrem, k přesměrování myšlenek a k soustředění 
úsilí na bezprostřední úkol (viz str. 75).

• Tip: Řekněte si v duchu „na kříž“, když uděláte chybu duchovní po-
vahy. Tento praktický způsob vám také může pomoci rozpomenout 
se, kým jste v Kristu, když něco pokazíte při hře jako takové.

„Jdu dál“ - pokračujte dál ke zralosti v Kristu, i když čelíte vlastním 
chybám a zkouškám.

• Je to další verbální znamení, které nám připomíná, kým jsme v Kristu, 
a pomáhá nám zaměřit se v oblasti myšlení a postojů zpět na Krista.

• Tip: Řekněte si v duchu „jdu dál“ a pak okamžitě pokračujte ve vlast-
ní hře.

„Božím dětem 
nepřináší žádná 

Boží vlastnost 
takovou útěchu 

jako jeho 
svrchovanost. Za 

sebenepříznivějších 
okolností a v době 

sebetěžších 
zkoušek věří, 
že Bůh ve své 

svrchovanosti 
o každém jejich 

soužení rozhodl, 
řídí je a také je 

posvětí. Není 
nic, za co by Boží 

děti měly vést 
tak upřímný 

zápas jako za 
učení o Pánu 

veškerého stvoření 
- o Boží vládě 

nad veškerým 
dílem jeho rukou 

- o Božím trůnu 
a Božím právu na 

tento trůn.“

(Charles Spurgeon, 
anglický kazatel 

19. století)
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poHled na boHa:
21. Nemusíme svou víru stavět na okolnostech, ale na Božím charakte-

ru. Uveďte pět Božích charakterových vlastností.

 Na kterou z nich se potřebujete spoléhat, když je vám těžko?

22. Bohu záleží více na vašem charakteru než na vašem pohodlí. Když 
uvažujete o těžkostech ve svém životě, zamyslete se nad Božími zá-
měry a Josefovou věrností uprostřed zkoušek a utrpení. Napadá vás 
něco, co byste si přáli změnit na svém postoji k Bohu nebo chování 
vůči druhým, „abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedo-
statků“? Poznamenejte si své myšlenky do duchovního deníku.

23. Přečtěte si Spurgeonův citát na okraji předchozí stránky a vyhledej-
te si následující biblické oddíly na téma Boží svrchovanosti: Žalm 
103,19; Skutky 17,24-28; 1. list Timoteovi 6,11-16. Proč je tak důle-
žité být o tomto Božím atributu pevně přesvědčen? Co by se mohlo 
stát, kdyby vám toto přesvědčení scházelo, až vás potkají zkoušky, 
bolest a utrpení?

„Bůh k nám 
šeptá v našich 
radostech, 
mluví k nám 
skrze svědomí, 
ale křičí na nás 
skrze bolesti. Je 
to jeho amplión 
k vyburcování 
hluchého světa.“

(C. S. Lewis)

K dalšímu 
zamyšlení:

Nikdo (jak je 
vidět z Josefova 
příběhu, ani Boží 
děti) není před 
bolestí a utrpením 
v bezpečí. Proč? 
Přečtěte si Lewisův 
citát. Souhlasíte 
s jeho názorem? 
Pomohl vám 
udělat si jasnější 
představu o tom, 
jaký je Bůh? V čem 
konkrétně?


