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Jozef a jeho zdržanlivosť
1Mojžišova 39: 6b–20; Príslovie 7: 1–27
Aby sme vedeli odpovedať na otázku: „Čo mám robiť?“ musíme najskôr poznať odpoveď na predchádzajúcu
otázku: „Akého príbehu som súčasťou?“. Alasdair MacIntyre (After Virtue)

Doposiaľ sme sa zväčša venovali cnostiam, ktoré nám pomáhajú rásť smerom ku zbožnosti. Dnešná
téma sa venuje cnosti, ktorá nám naopak pomáha zabrániť alebo zdŕžať sa činov s negatívnymi
dôsledkami. Reč bude o zdržanlivosti, o ktorej budeme rozprávať v súvislosti so sexuálnou túžbou,
lebo sexualita je túžba dostatočne silná a tak môže reprezentovať sieť ďalších túžob, s ktorými z
času na čas zápasíme. Na príbehu Jozefa sa budeme pýtať, čo nám napomáha ku zdržanlivosti.
1. Pozri si verše Gen 39: 6b–9. Potífarova žena
hovorí krátko a jasne. Jozef odpovedá dlho
a zasadzuje veci do širšieho kontextu toho, čo mu
bolo zverené, čo môže. Niekedy sme schopní
odolať pokušeniu len vtedy, keď si nenecháme
zúžiť pohľad len na to, čo nemôžeme. Niekedy
len porozumenie našej situácie v kontexte celého
Božieho príbehu o človeku nám dá silu
k zdržanlivosti.
-

Cnosti sú tie ingrediencie našich
rozhodnutí a činov, ktoré zásadným
spôsobom prispievajú k tomu, aby sme
si vytvorili dobré návyky a napredovali
tak smerom k zbožnosti. A zbožnosť je
potrebná, lebo len tí, ktorí majú čisté
srdce, môžu uvidieť Boha. Tu aj tam.

V čom je Jozefova odpoveď opakom situácie v Gen 3: 1–7?
Ako by sa dal tvoj špecifický problém zasadiť do širšieho kontextu?
V ktorých tvojich príbehoch si sa podobal jednému alebo druhému biblickému textu?

2. Gen 39: 10. Tak ako vo filme Čistá myseľ aj my máme v sebe hlasy podobné Potífarovej
žene, ktorá k nám deň čo deň hovorí a nalieha na nás, aby sme sa jej poddali. Riešením je
nepočúvať ju, aj keď možno z nášho života nezmizne. V oblastiach, v ktorých ľahko
podliehame si potom musíme určiť ešte užšie hranice ako iní ľudia. K Potífarke si nesmieme
ani ľahnúť, ani s ňou nemôžeme byť.
-

Prečítaj si celý text Gen 39: 6b–20 v rôznych prekladoch. Napríklad Roháček verne prekladá
rôzne nuansy „ležania s/vedľa“ Potífarovej ženy.
Dokážeš sa otvoriť druhým ľuďom a povedať im o oblasti, s ktorou zápasíš? Alebo im
povedať aspoň dosť na to, aby sa za teba mohli dobre modliť?
Aké konkrétne úzke hranice si môžeš vytýčiť v tvojej problematickej oblasti?

3. Gen 39: 11–20. Aj keď sa Jozef mohol ocitnúť sám s Potífarkou náhodou, rabínom sa zdalo,
že tu Jozef čiastočne zlyhal, lebo nedodržal svoje hranice. Bol s ňou sám. V takejto chvíli,
keď už už podliehame pokušeniu, sa nedá urobiť nič iné ako utiecť.
-

Čo by ťa dokázalo zastaviť v takej chvíli pokušenia?
Dá sa na túto situáciu nejako pripraviť?
Skús v modlitbe vyznať oblasti, v ktorých si zlyhal, prijať Božie odpustenie a vyzbrojenie
k ďalším lekciám v zdržanlivosti. Pokiaľ je to možné modlite sa konkrétne jeden za druhého.
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