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Lekce 6

Jak zvládat neúspěch

Pamatuju si, jak jsem si hrál venku s kamarádem z naší čtvrti. 
Měli jsme nepsané pravidlo, které rušilo všechna ostatní, ří-
kali jsme, že začínáme „odznova“. Používali jsme ho pokaždé, 

když výsledek hry nebyl, jaký jsme si přáli. Toto pravidlo používáme 
i dnes při hře golfu. Můj spoluhráč se mě někdy zeptá: „Můžu využít 
mulligan?“ (opakovaný úder povolený hráči golfu za úder zkažený). 
Mulligan umožňuje hráči úder opakovat. Někteří z vás, kteří čtete 
tyto řádky, jste možná vyčítali sami sobě nebo obviňovali někoho 
jiného z vašeho neúspěchu. Možná, že vaše zranění pramení z toho, 
že jeden z vašich rodičů nebyl nikdy doma, z učitele, který se o vás 
nestaral, partnera, který vám byl nevěrný, z drogového dealera, který 
vás dostal do závislosti na drogách, často opíjejícího se kamaráda, 
který nevěděl, kdy přestat, a tak dále. Bůh nám ovšem dal druhou 
šanci nehledě na skutečnosti, které se staly nebo stále dějí. Nový za-
čátek nevymaže naši minulost, ale vyžaduje, abychom se se svou mi-
nulostí vypořádali a pohnuli se kupředu. Nový začátek představuje 
obnovu našeho života.

OSNOVA
Co je neúspěch? 
Jaké jsou příčiny neúspěchu? 
Nový začátek
Klíčové principy
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CÍLE
1. Vysvětlit, co je a co není neúspěch.
2. Uvést pět běžných příčin neúspěchu. 
3. Popsat, jak začít znovu.
4. Uvést klíčové principy, na které bychom neměli zapomenout, 

sloužíme-li Bohu. 

Co je neúspěch? 
Cíl 1: Vysvětli, co je a co není neúspěch.

Jeden autor vypozoroval následující:
• Smát se znamená riskovat, že budeme vypadat jako blázni,
• plakat znamená riskovat, že budeme vypadat sentimentálně, 
• milovat znamená riskovat, že nám láska nebude opětována, 
• riskem života je smrt,
• riskem naděje je zoufalství, 
• a riskem vítězství je selhání.

V životě musíme riskovat, největší risk v životě je neriskovat nic. 
Ten, který nic neriskuje, nic neudělá, nic nemá, je nikým. („Ministry 
in daily life”)

Neúspěch není zapříčiněn pouze onou chybou, kterou jsme udě-
lali. Neúspěch je celkový výsledek naší reakce na  chybu. Reakce 
může být buď pozitivní, nebo negativní. Podívejme se na několik 
příkladů. To, že jsme v pubertě nebo svobodnou matkou, z nás ne-
dělá „chybu“. I  svobodná matka se může rozhodnout dělat to, co 
je správné, milovat své dítě a  vychovávat ho v  dobrém rodinném 
prostředí. Závislost na drogách z nás automaticky nedělá „ztrosko-
tance“. I závislý člověk má stále možnost vyhledat pomoc. Rozvod 
z nás nedělá „zavržence“. Rozvedený muž nebo žena má stále mož-
nost žít plnohodnotný a produktivní život.

Jak se vypořádat s neúspěchem
Úspěšní lidé vědí, jak se vypořádat s neúspěchem. Lidé s velkým 

vlivem se umějí vypořádat s vlastními chybami i zklamáním. Pár pří-
kladů za ostatní: Jako kluk měl Albert Einstein potíže s matemati-
kou, a přesto nakonec zformuloval významnou rovnici e=mc². Isaac 
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Newton zformuloval gravitační zákon poté, co mu spadlo jablko 
na hlavu. Předtím, než se Michael Jordan stal hvězdou v basketbalu 
v NBA, neuspěl v konkurzu do basketbalového týmu na své střední 
škole. Každý z těchto mužů prožil nezdar, a přesto dosáhli velkých 
úspěchů. Dokazují nám že to, co určuje naši budoucnost, je způsob, 
kterým reagujeme na své neúspěchy a bolest.

Boj o nový začátek
Čím to je, že se tak těžce zvedáme ze svých neúspěchů? Zde je pár 

biblických vysvětlení, proč je pro nás těžké začít znovu:

• Pravidelné opakování hříchu. Naše hříšná přirozenost je velice 
silná a  nedokážeme ji překonat bez Boží pomoci. Typickou 
výmluvou je: „Já to prostě nedokážu zastavit!“

• Pocit viny z hříchu. Když uděláme něco, o čem víme, že jsme to 
udělat neměli, cítíme se hrozně. Klasickou odpovědí je: „Udě-
lal jsem něco hrozného! Nikdy to už nenapravím!“ V tomto 
momentě potřebujeme prožít Boží odpuštění.

• Důsledek hříchu. Naše chyby mohou způsobit druhým lidem 
bolest. Musíme se naučit důvěřovat Bohu, že je schopen 
uzdravit naše vztahy s druhými lidmi. Máš pocit, že s tebou 
Bůh nemluví, protože jsi řekl nebo udělal něco špatného? Věz, 
že tě Bůh pořád miluje a  chce, abys mu sloužil a  byl věrný. 
Sloužíme Bohu, který nám dává další šanci, šanci začít znovu 

„mulligan“. 
Podívej se, co se píše v knize Pláč 3,22–23; B21: „Hospodinova 

láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, 
tvá věrnost je tak veliká!“

Příběh Petra
Jestli někdy někdo potřeboval druhou šanci, byl to Petr. Tu noc, 

kdy byl Ježíš zatčen, ho tento blízký přítel a učedník třikrát zapřel. 
I přesto, že Petr Ježíši slíbil, že ho nikdy neopustí, v době zkoušky 
jednal, jako by ho neznal. V době, kdy měl být Petr silný, byl sláb. 
Nedokázal dodržet svůj slib. Je tohle konec Petrova příběhu? Nikoli. 
Ježíš měl plán pro Petrův život a uzdravil ho. Když se Ježíš vrátil 
do nebe, Petr směle hlásal, že Ježíš je Boží syn. Pro svou víru byl 
ochoten jít i do vězení, kde strávil nějaký čas. Na jeho životě bylo 
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tak mocné Boží požehnání, že lidé přinášeli nemocné do Jeruzaléma, 
aby na ně padl alespoň Petrův stín (Skutky 5,15).

V knize Izajáš 43,18 říká Bůh svému lidu: „Nevzpomínejte na věci 
dřívější, o minulosti nepřemítejte.“ To je dobrá rada pro nás všech-
ny. Je na čase, abychom se přestali upínat ke své minulosti, jako by 
nás v  budoucnosti nečekalo nic dobrého. Naše chyby nemusí mít 
poslední slovo. Dívej se na to takto: Nikdy nejsme na dně; buď jsme 
na vrcholu, nebo tam míříme. 

Jaké jsou příčiny neúspěchu?
Cíl 2: Uveď pět běžných příčin neúspěchu. 

Příčin selhání existuje mnoho, zde je pět nejběžnějších: 

Žádný plán
Bůh je projektant, plánuje vše. Uskutečňuje věci na základě své 

prozíravosti a moudrosti. A tak i my bychom měli plánovat věci do-
předu. Vzpomeň si na Noeho, který začal stavět archu dlouho před-
tím, než na zem dopadla první dešťová kapka. Jedno staré přísloví 
v sobě nese kus pravdy, když říká: „Pokud selháváš v plánování, po-
tom plánuješ své selhání.“ Přísloví 27,12 nám říká to samé: „Rozváž-
ný vidí hrozbu a vyhne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to dopla-
tí.“ (B21) Jestliže ty i já nebudeme plánovat svůj život, někdo jiný ho 
bude plánovat za nás. Jestliže se nechceme rozhodovat, někdo jiný 
se bude rozhodovat za nás. 

Pýcha
Slyšel jsi už příběh velryby? – Jen co se objeví na vrcholu na hla-

dině a začne oddychovat, zasáhne ji harpuna. 
Přísloví 16,18; B21 říká: „Pýcha předchází pád a namyšlenost zká-

zu.“ Apoštol Pavel také píše: „Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať 
dává pozor, aby nepadl.“ (1. Korintským 10,12; B21)

Někdy se chováme, jako bychom dosáhli dokonalosti, a přitom 
uvnitř víme, že k tomu máme ještě hodně daleko. Příčinou je strach, 
že budeme vypadat jako blázni, máme strach z ponížení. V Chicag-
ských novinách vyšel jednou článek o tom, co se v amerických ob-
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chodech krade nejvíce. Je to krém proti hemoroidům. Zřejmě se lidé 
za svůj problém stydí tak hodně, že než aby čelili pocitu ponížení 
a  vyčkali frontu u  kasy, přípravek raději ukradnou. Tomu se říká 
pýcha. 

Strach z neúspěchu
Neúspěch může být zapříčíněn i strachem z neúspěchu. Máme-li 

strach, co si o nás budou ostatní lidé myslet, když uděláme chybu, 
brání nám to zkoušet nové věci. Přísloví 29,25, B21 říká: „Strach 
z lidí člověka nakonec ochromí.“ Já se například povzbuzuji k no-
vým věcem tím, že si řeknu, že mohu udělat jednu chybu týdně, 
ovšem pokud to není jedna a táž chyba pořád dokola! K tomu se 
ještě vrátím na konci této lekce.

Vzdát se hned na začátku
Často je vítězství na dosah, ale my se vzdáváme příliš brzy. Pro-

rok Daniel vypráví o čase, kdy se modlil den co den, aniž by dostal 
odpověď. Až jednou ve vidění spatřil vznešeného anděla, který mu 
řekl: „Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl po-
rozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena, a já 
jsem proto přišel.“ (Daniel 10,12) Ačkoli Bůh vyslal anděla hned, jak 
uslyšel Danielovu modlitbu, kvůli duchovnímu boji, mohl anděl při-
jít až za 21 dní! Co by se stalo, kdyby se Daniel přestal modlit desátý, 
patnáctý nebo dvacátý den?

Ignorování Boží rady
Bible je manuál pro lidstvo. Obsahuje návod a pokyny pro naši 

práci, finance, vztahy i  zdraví. Dává nám ty nejlepší rady na  svě-
tě. Když budeme ustavičně a  tvrdohlavě vzdorovat Božím radám, 
budeme čelit následkům svých špatných voleb. Přísloví 14,12; B21 
říká: „Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá ces-
tou ke smrti.“ Můžeme se usilovně snažit být úspěšnými, ale pokud 
nejdeme Boží cestou, sabotujeme i  tu svou. Pamatuj si, co napsal 
Jakub: „Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji 
dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad!“ (B21) 
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Nový začátek 
Cíl 3: Popiš, jak začít znovu.

Přečti si zkušenost Portii Nelson v pěti kratičkých kapitolách. 

I
Jdu po ulici.
V chodníku je hluboká díra. 
Spadnu do ní.
Jsem ztracen… jsem bezradný.
A není to moje chyba.
Bude mi trvat věčnost, než se odsud dostanu.

II
Jdu toutéž ulicí.
V chodníku je hluboká díra. 
Dělám, že ji nevidím.
Spadnu do ní – znova. 
Nemůžu uvěřit, že jsem tam, kde jsem byl,
ale co, není to moje chyba.
Stejně mi však bude trvat věčnost, než se odsud dostanu.

III
Jdu znovu toutéž ulicí.
V chodníku je hluboká díra.
Vídím ji.
Stejně do ní padám… ze zvyku.
Oči mám otevřené dokořán.
Vím, kde jsem. 
Je to moje chyba.
Utíkám odsud a hned!

IV
Jdu toutéž ulicí. 
V chodníku je hluboká díra. 
Obcházím ji.
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V
Příště jdu jinou ulicí.

Úspěšní lidé vědí, jak proměnit každý neúspěch v dobrou životní 
zkušenost, ze které se poučí. Nehledě na to, jaké chyby jsi v životě 
udělal, k novému začátku vedou pouze tři kroky: 

Krok 1 – Přestaň se vymlouvat
Už víme, že většina našich chyb, i když ne všechny, je výsledkem 

našich špatných rozhodnutí. Skoro každý problém je propojen s jed-
nou ze čtyř následujících věcí:

1. S něčím, co jsme udělali v minulosti.
2. S něčím, co děláme právě teď.
3. S něčím, s čím souhlasíme, aby se stalo.
4. S něčím, co odmítáme udělat.

Tehdy, kdy upřímně vezmeme zodpovědnost za problémy, které 
jsme si způsobili, začneme se zotavovat ze svých životních neúspě-
chů. Musíme se přestat vymlouvat ze svých chyb. Přestat z nich obvi-
ňovat druhé lidi. Musíme přestat vidět sami sebe jako oběť okolností. 
Přísloví 28,13; B21 říká: „Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, 
kdo vyznává a opouští je, dojde milosti.“

Krok 2 – Vyhodnoť své zkušenosti
Apoštol Pavel se v listu Galatským 3,4; B21 ptá: „Tolik jste prožili 

– bylo to k ničemu, úplně k ničemu?“ Pavel zde poukazuje na cenu, 
kterou Galatští zaplatili za obrácení se od pohanství k víře v Ježíše 
Krista. Je smutné, že Galatští se málem nechali svést na špatnou ces-
tu falešnými doktrínami a zákonictvím. Pavel doufal, že se rozpome-
nou na svou minulost, kolik je jen stálo stát se křesťany a jak je nutné 
udržet si ten správný směr. Naše minulá selhání nás mohou trápit 
emočně, fyzicky, finančně, v našich vztazích s druhými lidmi, a tak 
dále. Nestačí si jen pamatovat všechny věci, které se v minulosti staly, 
je potřeba, abychom se z nich dokázali poučit. Musíme se naučit, 
jak se vyhnout opakování stejných chyb. John Maxwell vypozoroval 
toto: Tím nejlepším učitelem není zkušenost sama o sobě, ale vyhod-
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nocená zkušenost. Pokud se ze svého pochybení dokážeme poučit, 
stává se naše pochybení naším pomocníkem.

Abychom se dokázali poučit ze svých chyb, musíme si položit tři 
otázky. 

První otázka je: „Co jsem se naučil?“ Zapiš si do deníku, co ses 
z oné lekce naučil. Napiš si seznam věcí, které bys udělal nebo ne-
udělal, kdyby ses znovu ocitl v situaci, kterou jsi nyní nezvládl. Po-
znamenej si následky svých minulých rozhodnutí. Uschovej si tento 
seznam a dívej se na něj, kdykoliv je třeba. 

Druhou otázkou je: „Jaké jsou tvé přednosti?“ Jaké máš dobré 
vlastnosti a obdarování? Je tvé zdraví v pořádku? Žiješ ve vnitřní 
svobodě? Jsi na tom duševně dobře? Máš kolem sebe kamarády, kte-
ří se o tebe zajímají a nezatahují tě do nebezpečných a bláznivých 
situací? Opíráš se o Boha? Je tvá církev milující církví? Máš talenty, 
dovednosti nebo schopnosti, kterými vynikáš? Seznam tvých před-
ností je pravděpodobně delší, než si myslíš. I ve chvíli, kdy si myslíš, 
že sis totálně zničil život, tomu tak být skutečně nemusí. Vždy můžeš 
začít znovu stavět svůj život na přednostech, které máš.

Třetí otázkou je: „Kdo mi v tom může pomoci?“ Pro dobrý a nový 
start potřebuješ lidi, kteří tě budou podporovat – dobré přátele, dů-
věryhodné lidi, kterým se budeš se vším svěřovat, vedoucí, kteří tě 
povedou v duchovní oblasti, skupinu lidí, do které budeš patřit. Tito 
lidé tě budou povzbuzovat, podporovat, modlit se za tebe a vést tě. 
Promluv si s pastorem své církve, neboj se ho oslovit, pastoři jsou 
zde pro lidi, pro tebe. Buď upřímný, až budeš s někým hovořit o tom, 
že potřebuješ začít znovu. Když se budeš svěřovat důvěryhodnému 
člověku, můžeš prožívat pocit studu, který ovšem nebude narůstat, 
ale zmenšovat se. V každém případě buď opatrný, budeš-li se sdílet 
o svých problémech a minulých chybách s nevěřícími lidmi, kteří ti 
nejsou schopni v dané oblasti pomoci. 

Krok 3 – Kráčej ve víře
Každá změna v jakékoli oblasti tvého života vyžaduje víru – smě-

lou důvěru v Boží zaslíbení, která nás nutí podniknout pozitivní kro-
ky. Ježíš řekl: „Ať se vám stane podle vaší víry!“ (Matouš 9,29; B21)  
Ježíšovo prohlášení je jednoduché ale mocné, protože nám říká, že 
dostaneme od života to, v čem důvěřujeme Bohu. 
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Přečti si Skutky 3,1–5
Petr a Jan šli jednou ve tři hodiny do chrámu, aby se zúčastnili 

odpoledních modliteb. Právě tam přinesli jednoho muže, který byl 
od  narození chromý. Každý den ho pokládali u  chrámových vrat 
zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do chrámu, něco 
vyžebral. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, 
prosil je o almužnu. Petr mu spolu s Janem pohlédl do očí a řekl: 

„Podívej se na nás.“ Chromý se na něj podíval v očekávání, že něco 
dostane. Tento chromý muž poprosil o pomoc a dostal dokonce víc, 
než o co žádal – Bůh ho zcela uzdravil.

V listu Efezským 3,20 popisuje Pavel Boha jako toho, „který v nás 
působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než 
cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.“ (B21) Takže, jak kráčet 
ve víře? 

Za prvé, přestaň být tím, kdo je neustále negativní. Jestli jsi depri-
movaný, znechucený nebo sklíčený, je to možná proto, že si v hlavě 
přemítáš depresivní, odrazující a  skličující myšlenky. To, nad čím 
přemýšlíš, často rozhoduje o tom, jak se cítíš. Tvé pocity určují tvé 
jednání.

Takže, jestli chceš změnit své chování, potom musíš změnit své 
myšlenky.

Za druhé, pamatuj si, že zvítězit nám dává Ježíš. Nic nás nemůže 
oddělit od  jeho lásky. A  pokud jsme plni Ducha svatého, dokáže-
me úspěšně odolávat ďáblu. S Boží moudrostí, láskou, radostí a du-
chovní silou, kterou nám dává, jsem schopni se vypořádat s jakým-
koli problémem. 

Za třetí, nauč se nazpaměť Boží zaslíbení a sebevědomě je prohla-
šuj. Pochopitelně musíš číst Bibli, aby ses je naučil. Doporučuji, aby 
sis zapsal verše o Božích zaslíbeních týkající se pokoje, uzdravení, 
finančního zajištění, manželství, vedení a tak dále. 

Za čtvrté, každý den se rozhodni, že budeš závislý na Bohu. Dnes 
už určitě víš, že několik tvých chyb bylo výsledkem spoléhání se 
na vlastní schopnosti místo na schopnosti Boha. Zdá se, že někteří 
lidé se prostě nemohou naučit být závislí na Bohu. Zakopnou, spad-
nou a řeknou: „Myslím, že se příště musím více snažit!“ To málokdy 
zabere. Bláznovství je popsáno jako opakované konání jedné a téže 
věci s očekáváním jiných výsledků. Pravdou je, že pokud děláme jed-
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nu a tutéž věc, vždy dostaneme stejný výsledek. Spolehni se na Boha, 
že tě nasměruje na správnou cestu. 

Klíčové principy 
Cíl 4: Uveď klíčové principy, na  které bychom neměli zapome-

nout, sloužíme-li Bohu.

Pokud jsi věrně oddán Kristu a rosteš ve víře, potom pravděpo-
dobně nebudeš opakovat mnoho svých chyb. Ale žádná žena ani 
žádný muž nejsou imunní proti možným neúspěchům. Možná jsi 
slyšel, že křesťané by měli být pouze úspěšní, a pokud ty nejsi, máš 
ve svém životě nějaký hřích nebo nedostatek víry. Pravdou ovšem je, 
že i když má Bůh vše pod kontrolou, život je pro nás životem plným 
překvapení. Ne vše, čeho budeš chtít dosáhnout – třeba i pro Boha – 
se musí zcela podařit. Tu a tam můžeš být zklamán výsledkem svého 
snažení. Proto je třeba, aby sis osvojil několik následujích principů.

Neboj se chybovat
První princip zní – neboj se chybovat. Někteří lidé se žel ani ne-

pokusí o velké věci pro Boha, nebo nevyzkouší nic nového jen pro-
to, že se děsí svého selhání. Možná, že ses už mnohokrát zklamal 
nebo jsi byl zesměšněn druhými lidmi. Často se nám věci zdají být 
nemožné jen proto, že jsme je ještě nevyzkoušeli. Příčinou strachu 
z neúspěchu je špatný pohled na věc; myslíme si, že naše selhání 
ohrožuje naše jistoty a významnost. Ale Bůh nám dává způsob, jak 
tento strach z neúspěchu překonat. 

Apoštol Pavel píše: „On toho, který byl bez hříchu, učinil hří-
chem kvůli nám, abychom se my v  něm stali Boží spravedlností.“  
(2. Korintským 5,21; B21) Když věříme v  Ježíše, vyměňujeme své 
chyby za jeho dokonalost. Bůh nám slíbil, že nám dá sílu odolat po-
kušení. Pokud se tedy dopustíme hříchu, neměli bychom ho schová-
vat ani otálet s jeho vyznáním. Místo toho bychom měli běžet k Pánu 
a najít u něj odpuštění (1. Jan 1,9). Ti, kteří se bojí, že selžou ve svém 
snažení žít úspěšný život nebo sloužit Bohu, si musí uvědomit, že 
smyslem křesťanského života nejsou naše schopnosti a cíle, kterých 
chceme dosáhnout; smyslem našeho života je udržovat si živý vztah 
s Bohem a nechat se jím vést. Není nic špatného na tom být úspěšný, 
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ale naše hodnota v Božích očích nezávisí na tom, kolik věcí děláme. 
Nemusíme dokazovat nic Bohu ani lidem. 

Neúspěch je událost, ne ty
Tvé chyby z  tebe nedělají chybu. Každý, kdo roste, dělá chyby. 

Alternativou je zůstat stále stejným a  nic neriskovat. Jinými slovy, 
neúspěch je cena, kterou platíme za postup kupředu. Studie ukazu-
jí, že průměrný podnikatel neuspěje třikrát až čtyřikrát, než se mu 
podaří vybudovat úspěšné podnikání. Za svého dospívání na farmě 
jsem mnohokrát slyšel farmáře říkat: „Dělat chyby je dobré; pomáhá 
to k růstu.“
Důvěřuj v naplnění Božích zaslíbení

Nikdy nejsi sám. Bůh chce, abys dosáhl poslání, které pro tebe 
má. Apoštol Pavel se chlubil tímto zaslíbením: „A  jsem si jist, že 
ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“ 
(Filipským 1,6) Když selžeš, zjistíš, že Bůh je ochoten začít znovu 
přesně tam, kde jsi. Ježíš touží být tvým přítelem a pomocníkem bez 
ohledu na tvé chyby. Ten, který za tebe umřel, stále touží být s tebou.

Odkazy
„Ministry in daily life.” 2004. InterVarsity Christian Fellowship. 

http://www.ivmdl.org/quotables (accessed July 11, 2007).
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TEST
Po  prostudování této lekce si pozorně přečti následující otáz-

ky a zakroužkuj správné odpovědi. Každá otázka má pouze jednu 
správnou odpověď. 

1. V této lekci jsme se naučili, že úspěšní lidé vědí, jak zvlá- 
 dat:

a) peníze.
b) neúspěch.
c) práci.

2. Na své cestě za Bohem se většinou vzdáváme kvůli tomu, 
 že:

a) život je prostě těžký pro každého. 
b) v životě nemáme čas si odpočinout. 
c) opakujeme tentýž hřích, prožíváme pocit viny z hříchu a čelí-

me důsledkům svého hříchu. 

3. Pokud selžeš v plánování, potom:
a) důvěřuješ Bohu.
b) necháš se vést Duchem svatým. 
c) plánuješ své selhání.

4. Nejlepším učitelem podle Johna Maxwella je:
a) vyhodnocená zkušenost.
b) neúspěch.
c) zkušenost jako taková.

5. Nového a dobrého začátku docílíme, když najdeme vhodné 
 výmluvy: 

a) pravda.
b) lež.
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6. Proč je v procesu zvládání neúspěchu důležité, abychom  
 vyhodnocovali své minulé zkušenosti? 

a) Sebehodnocení nám pomáhá neopakovat tytéž chyby.
b) Alespoň máme co dělat. 
c) Abychom si pořádně uvědomili, jak velkou chybu jsme udělali 

a cítili se ještě hůře. 

7. Proč bychom měli po svém neúspěchu vyhledat lidi, kteří  
 nám mohou pomoci?

a) Protože náš úsudek není správný, pokud ho nesdílíme s druhý-
mi lidmi.

b) Protože nás mohou povzbudit, podpořit, modlit se za  nás 
a vést nás. 

c) Není nutné, abychom někoho hledali.

8. Pokud se cítíš sklíčeně, otráveně a vynervovaně, je to pro- 
 to, že: 

a) nejsi spasený. 
b) se málo modlíš.
c) v hlavě chováš takové myšlenky.

9. Příčinou strachu z neúspěchu je:
a) nesprávný pohled na danou věc. 
b) nevhodné domácí prostředí. 
c) nesprávné studování Bible.

10. Pravdivý výrok o neúspěchu je:
a) Dobrý křesťan nikdy nechybuje. 
b) Chybování nedělá z člověka chybu.
c) Bůh se rozčílí, když uděláme chybu.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jsi odpověděl špatně, podívej se na odkaz v zá-

vorkách, který tě zavede zpět do dané lekce.

 1. b (6.1)
 2. c (6.1)
 3. c (6.2)
 4. a (6.2)
 5. b (6.3)
 6. a (6.3)
 7. b (6.3)
 8. c (6.3)
 9. a (6.4)
 10. b (6.4)
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