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17. PROČ BŮH DOPOUŠTÍ UTRPENÍ
Utrpení! Všude kolem nás je spousta násilí a zneužívání, rozvodů a válek, přírodních katastrof
a nemocí. A zmatené miliony chtějí vědět proč. Vzdycháme nad ničivými důsledky tornád a
kolem pohozenými mrtvými těly. Procházíme chodbami nemocnice a vidíme tváře plné
strachu a bídy. Plakali jsme nad drahými, které jsme ztratili. Vyžaduje to silné srdce, aby
nezvolalo: „Jestliže je Bůh Bohem lásky, proč je tady tolik utrpení? Proč neudělá něco, aby to
zastavil? Zas a znovu, Jeho Slovo obsahuje odpověď.
1. O kom Ježíš řekl, že je zodpovědný za nemoc ženy? Lukáš 13,10-12.16
___________________________________________________________________________
2. Kdo dal Pavlovi jeho „trn v těle?“ 2. Korintským 12,7-10
___________________________________________________________________________
3. Z jakých dvou důvodů nemohl být Pavlův problém odstraněn?
A. _____________________________________________________________________
B. _____________________________________________________________________
4. Přicházely na Galilejské pohromy, protože byli větší hříšníci než ostatní? Lukáš 13,1-3
___________________________________________________________________________
5. Narodil se slepý muž slepý kvůli hříchům, které spáchal on nebo jeho rodiče? Jan 9,1-3
___________________________________________________________________________
Poznámka: „Židé všeobecně věřili, že hřích je trestán v tomto životě. Každou ránu pokládali za
odplatu za nějakou nepravost, které se dopustil buď sám postižený, nebo jeho rodiče. Je
pravda, že všechno utrpení je následek přestoupení Božího zákona, avšak tato pravda byla
převrácena. Satan, původce hříchu a všech jeho následků, svedl lidi k tomu, že v nemoci a ve
smrti viděli něco, co pochází od Boha jako trest Bohem svévolně udělený za spáchaný hřích.
Jestliže byl proto někdo postižen velkým utrpením nebo neštěstím, byl nadto pokládán ještě
za velkého hříšníka.“ (Touha věků str. 471, orig.)
To byl hlavní důvod, proč Ježíš tak moc uzdravoval. Chtěl rozptýlit tento omyl a ukázat
milosrdenství a slitování Boží ke všem trpícím lidem. Satan způsobuje utrpení, ale Bůh ho z
milostí může dopustit nebo zamítnout.
6. Co Bůh zaslíbil udělat Adamovi a Evě? Genesis 3,15
„Položím _______________ mezi tebe (had) a ženu. On (semeno ženy) rozdrtí tvou
__________________, a ty jemu rozdrtíš jeho _______________.“
7. Na koho se vztahoval výraz „její semeno“? Galatským 3,16 ___________________
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Poznámka: Kvůli slibu, který Bůh učinil, existuje odvěký spor mezi Satanem (knížetem tohoto
světa) a těmi, kteří následují Krista. Skutečný střet nabral na intenzitě, když byl Kristus
zobrazen jako ten, kdo rozdrtí hlavu hada (zničení Satana) a Satan rozdrtí Kristovu patu
(způsobí utrpení). Byl to Boží plán přijít a obětovat se jako oběť za nás všechny. Někteří se
táží, proč Bůh nezničil Satana, jakmile se vzbouřil. Neexistoval způsob, jak vysvětlit vesmíru
hřích, který nikdy nepoznal a Bůh nechtěl a nemohl mít království, ve kterém by Mu jeho
poddaní sloužili ze strachu místo z lásky. Takže neměl jinou možnost. Plán vzpoury musí růst,
dokud všichni neuvidí plody, které zplodil.
8. Které slovo nejvýstižněji popisuje Boží charakter? 1. Janova 4,8
___________________________________________________________________________
Poznámka: Kdykoliv Bible hovoří o Boží lásce, používá výhradně řecké slovo „agape“. Toto
slovo je použito pro vyjádření hlubší lásky, než kterou my lidé dokážeme sami vlastnit. Další
slova lásky znamenají bratrskou lásku nebo romantickou lásku (Phileos a Eros). Kdykoliv se
pokoušíme označit Boží lásku k nám jako druh lidské lásky, pokřivuje to evangelium Krista.
Jeho láska je mnohem hlubší a širší než ta naše.
9. Jakou pomoc Bůh nabízí svým následovníkům? 1. Korintským 10,13
___________________________________________________________________________
10. Jaký je výsledek zkoušek v našich životech, pokud jsme Božími dětmi? Římanům 8,28
___________________________________________________________________________
11. Jaký je vytoužený výsledek Boží kázně v našich životech? Židům 12,7-11
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Jak se Bůh staví k našemu utrpení? Matouš 25,31-45; Skutky 9,1-5
___________________________________________________________________________
13. Jaké ujištění pomůže naši víře, abychom zůstali silní? Římanům 8,35.38.39
___________________________________________________________________________
Závěr: Bůh nejen klade omezení, které Satan nemůže překročit a zaslibuje nám z nebe sílu
a pomoc, ale také nás ujišťuje, že naše utrpení nakonec obrátí v maximální dobro. Možná
nerozumíme, jak je to možné, ale pak tomu porozumíme. Dokonce v tomto životě často
nemusíme vidět Boží ruku v našich zkouškách. Božím záměrem je rozvinout náš charakter a
často se učíme lekcím v nepříznivých okolnostech. Jsi Božím mistrovským dílem. On má
s Tebou záměr a cíl a používá celý tvůj život, aby to vykonal. Jedině skrze Krista Tě Bůh
může učinit takového, jakého tě chce mít.
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Klíč k odpovědím k lekci č. 17 – Proč Bůh dopouští utrpení
1 – Satan
2 – Satan
3 – A: aby se nestal domýšlivým, B: aby byl více závislý na Kristu
4 – Ne
5 – Ne
6 – nepřátelství; hlavu; patu
7 – na Krista
8 – láska
9 – Bůh nedovolí, abys byl pokoušen více, než dokážeš zvládnout
10 – Bůh vyřeší vše k našemu dobru
11 – Přináší do našich životů spravedlnost a pokoj
12 – Bůh trpí s námi stejným způsobem
13 – Bůh nás bude vždy milovat a nikdy nás neopustí
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