
Jaké biblické příběhy vypráví 
o lidské odvaze? 



Definujte, co je to odvaha na základě 
těchto příběhů.



Znáte nějaké biblické verše, 
které k odvaze vyzývají?



Můžeme říct o Bohu, že je odvážný?
Je o tom nějaký verš v Bibli?





Opakování

1. Bůh je živý – Existuje a vstupuje jako aktivní partner do mého
života.

2. Bůh je svatý – Je oddělený, čistý, dokonalý a jiný než jsem já.
Nemohu se k němu jen tak přiblížit.

3. Bůh je láska – Je silou, která směřuje k tomu, co je dobré pro ni i
pro druhé.

4. Bůh je věčný – Existuje mimo kategorii našeho času. Dějiny před
ním leží jako vrstvy sedimentu. Setkávám se s ním v přítomném
momentu.

5. Bůh je trpělivý – Bůh je ochotný „dlouho trpět“

6. Bůh je neměnný ve svých cílech a záměrech, ve svém
charakteru, je věrný svým slibům. Ovšem nám lidem se může
jevit jako proměnlivý, často protože chce změnit nás, a naši
představu o něm.

7. Bůh je nezávislý – Existuje sám o sobě, nepotřebuje mě, nemám
nic co bych mu mohl dát, ale přesto po mě touží a poutá se ke
mně.

8. Bůh je krásný – Bůh ve své celistvosti je krásný, přitažlivý a
vzbuzuje radost a vděčnost.



Odvážný 
Bůh

Věříme v odvážného Boha?



Osnova rozhovorů

1. Teze Verše představující tuto Boží vlastnost. A co Ježíš?

2. Příběh Jak se Boží vlastnost projevila v příběhu světa?

3. Protihlas Nabízí Bible určitý protihlas? A co kultura?

4. Karikatura Jak vypadá v lidské duši karikatura tohoto?

5. Co já? Jak je mi s touto Boží vlastností? Jak mě mění? 

6. Diagnostika Jak poznám že v takového Boha ne/věřím? 



Hospodin vyjde jako hrdina, jako bojovník vzbudí 
svou horlivost. Rozkřikne se, ano, spustí válečný 

pokřik, ukáže převahu nad svými nepřáteli. 
Odedávna jsem mlčel. Budu dále hluchý, budu se 

ovládat? Jako rodička budu vzdychat, supět a lapat 
po dechu! 

Iz 42:13-14



Ježíš večer před ukřižováním (Marek 14:27-50)

• Bůh-Ježíš se bojí – čeho? 

• Bůh-Ježíš potřebuje opravdu podporu a pomoc

• Bůh-Ježíš věří ve vzkříšení, je si tím jistý a přesto…

• Učedníci se jeví jako odvážní ale je to jen proto, že 
zavírají oči před realitou

• Bůh-Ježíš se rozhodne odvážně, ale není to dopředu 
jasné a jisté rozhodnutí



Bůh je

• Vševědoucí

• Všemohoucí

• Věčný

• Nedotknutelný

• Dokonalý

• Sám v sobě šťastný



Cílem není nebát se a nebýt úzkostní, ale najít 
odvahu být a jednat tváří v tvář úzkosti.

Kdy jste byli odvážní?
Kdy jste podlehli strachu a úzkosti? 



Jestliže věřím 
v odvážného Boha: 

1. Znovu žasnu nad Ježíšovou obětí

2. Jsem sám pln odvahy otevřít oči a 
vstoupit do neznámého prostoru 
před sebou, protože vím, že 
odvážný Bůh je se mnou.



Vždyť jsem ti přikázal: Posilni se a buď 
odvážný, neměj strach a neděs se, 
protože Hospodin, tvůj Bůh, bude 

s tebou všude, kam půjdeš. 

Jozue 1:9


