
I. Lekce
Bůh - Vlastník všeho

Správce potřebuje znát, pro koho pracuje. Jak by jinak mohl "sklá-
dat účty" ze svého správcovství?

První lekce byla napsána proto, abyste mohli poznat skutečnost, kte-
rá formuje základ našeho kurzu. Touto skutečností je, že nejsme vlastní-
ky toho, co máme, protože jedině Bůh je vlastníkem všeho, co existuje.

Ať jižjste křesťanskými pracovníky nebo jen prostými věřícími, měli
byste vědět, že máte pracovat ne pro sebe samé, ale pro vlastníka a Pána
vašeho života a všeho, co máte. Jestliže této pravdě plně porozumíte,
váš život i služba budou převratně proměněny. Nepochybně to změní
i váš způsob myšlení a života.

Přehled lekce

Porozumění pojmu vlastnictví
Identifikace vlastníka
Vysvětleni práv vlastníka
Uznáni práv vlastníka
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Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

• Pochopit rozdíl mezi správnými a nesprávnými představami o vlast-
nictví.

• Vysvětlit, co Bible říká o tom, kdo je pravý vlastník a co znamená
jeho vlastnictví.

• Osobně reagovat na skutečnost Božího vlastnictví naprostým vydá-
ním sebe samých i všeho, co vlastníte, jemu.

Studijní činnost

1. Pečlivě si přečtěte úvodní stať této lekce a obsah přehledu lekce.
Přečtěte si cíle lekce, uvedené v průběhu lekce. Tyto cíle vám sdělí,
co byste měli být schopni dělat po prostudování dané lekce. Studijní
otázky a samostatně hodnocený test jsou na nich založeny.

2. Přečtěte si rozpracování lekce. Vyhledejte si a přečtěte všechny bib-
lické odkazy, které jsou uvedeny v textu.
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16 Zodpovědný křesťan

3. Odpovězte na studijní otázky. Poté, co vypracujete odpovědi na stu-
dijní otázky, zkontrolujte si je s těmi, které jsou dány na konci lekce.
Zopakujte si veškerá témata, na která jste odpověděli nesprávně. Bu-
dete-li mít otázky, poznamenejte si je a zašlete svému instruktorovi
lel nebo je položte svému pastorovi, abyste tak získali více informa-
cí.

4. Po ukončení celé lekce vypracujte samostatně hodnocený test. Peč-
livě porovnejte své odpovědi s těmi, které jsou uvedeny na konci
učebnice.

Rozpracování lekce

POROZUMĚNÍ PŘEDSTAVY O VLASTNICTVí

Úkoll. Rozlište mezi správnými a nesprávnými představami o vlastnic-
tví.

Nesprávný pohled na vlastnictví

Naši studii o správcovství můžeme začít objasněním a vysvětlením
pojmu správcovství. Někteří lidé jsou přesvědčeni o tom, že sama sku-
tečnost vlastnění či užívání věcí je činí jejich vlastníky. Zdá se, že tento
názor je hluboce zakořeněn v našem bytí - názor, který máme od té
doby, co jsme byli dětmi. Jen se pokuste něco vzít byť i jen čtyřletému
dítěti a hned budete slyšet jeho plačtivý protest! Pravdou je, že si něco
můžeme vypůjčit nebo pronajmout a tak to mít, avšak není to naše.

Někteří lidé nevracejí věci, které si vypůjčili, protože nemají jasnou
představu o tom, co vlastnictví je. Jistý mladý muž obdržel dopis, ve
kterém byl žádán, aby vrátil akordeon (hudební nástroj), který mu byl
zapůjčen. Rozzlobeně mí řekl: "Ten, komu ta harmonika patří, ani ne-
zná noty a tak ji nepotřebuje. Má dost peněz, aby si koupil jinou, pokud
ji chce mít. Já jsem neměl žádnou harmoniku a tuhle používám pro prá-
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ci na Božím díle." Jak se jistě správně dohadujete, vůbec se nechystal
ten akordeon vrátit.

Musíte být schopni uvést rozdíl mezi držením majetku a vlastnic-
tvím, aby bylo správně pochopeno učení o křesťanském správcovství.
Učedníci v první církvi nám poskytují pozoruhodný příklad lidí, kteří
tento rozdíl chápali správně. Čteme, že ,,nikdo neříkalo ničem, co měl,
že je to jeho vlastní ... " (Skutky 4,32)

Základní prvky vlastnictví

Možná sami sobě položíte otázku: Co činí člověka vlastníkem něče-
ho? Odpověděl bych, že je to moc zabránit komukoliv dalšímu vlastnit
nebo používat to, co považujeme za naše vlastní. Můžete zanechat křes-
lo venku na terase nebo na zahradě u domu a dopustit, aby na něm slun-
ce i déšť vykonávaly dílo zkázy. Nepoužíváte je, ale ani nikomu jinému
nedovolíte, aby je užíval. Kdyby přišel kdokoliv jiný a chtěl si je odnést
do svého domu, pokládali byste jej za zloděje. Měli byste k takovému
názoru opodstatnění. A zákony společnosti jsou na vaší straně. Je to tak
proto, že podle hodnot tohoto světa je moc zabránit druhým v používání
nějakého předmětu základním prvkem vlastnictví.

Tato myšlenka se může zdát sobecká. Také je. Není to biblický názor
na vlastnictví, ale je to takový názor, který vládne v naší zesvětštělé
společnosti. Pokračujme však dále ve studiu biblického pohledu na správ-
covství.

Poznámka: Předtím, než odpovíte na následující otázku, zopakujte si
pokyny pro vypracování studijních otázek, které naleznete v úvodu kur-
zu. Vraťte se zpět k uvedeným pokynům, budete-li to potřebovat při vy-
pracovávání dalších otázek.

1 Uveďte biblický odkaz, jenž se vztahuje na příklad lidí, kteří považo-
vali držení majetku za odlišné od vlastnictví.
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Jedinečné atributy vlastníka

Vlastník čehokoliv konkrétního má určité vlastnosti, nebo lépe řeče-
no práva, která ten, kdo si od něj půjčuje, pronajímá nebo prostě užívá
danou věc, nemá. Mohli bychom tato práva či atributy (přívlastky) na-
zvatjedinečnými. Vlastník si s tím, co je jeho, může nakládat, jak uzná
za vhodné. Může používat či zneužívat to, co mu patří. Může to prodat,
vyměnit nebo dát pryč. Může to marnotratně používat nebo odložit. Může
to dokonce zničit, bude-li chtít. Nikdo mu v tom nemůže zabránit, po-
kud je dotyčná věc skutečně jeho. Tento atribut (přívlastek) je něco, co
bychom mohli nazvat svrchovaností vlastníka vůči jeho majetku.

v průběhu dějin existovalo v různých částech světa otroctví. Otrok
patřil svému majiteli a pánu. Jeho pán si jej mohl koupit na trhu otroků
nebo přivést jako zajatce z války. Protože mu otrok patří, vlastník má
nad ním autoritu nebo panství. To znamená, že má právo otrokovi něco
přikázat a on jej musí poslechnout. Proto říkáme, že vlastník má svrcho-
vanou moc nade vším, co mu patří, kromě (nejvyšší) moci nad lidmi.
Otrok může neuposlechnout jeho příkazu a nepodřídit se vůli svého pána,
kdežto majetek, který je neživý, je pod naprostou vládou svého vlastní-
ka.

K atributům vlastníka se znovu vrátíme během pokračování této lek-
ce.

2 Které tvrzení popisuje jeden z jedinečných atributů vlastníka?
a) Určitý člověk používá nebo vlastní konkrétní věc na dlouhou dobu.
b) Může s tím, co je jeho, dělat, co chce.
c) Někdo další mu může zabránit ve zneužívání jeho vlastního majet-

ku.

3 Uveďte, kdo z následujících lidí správně pochopil, co znamená být
vlastníkem něčeho.
a) Jenda mi ty peníze půjčil. Ačkoliv je bohatý a nepotřebuje je, vrátím

mu je. Ty peníze mi nepatří.
b) Můj soused nechal tohle kolo venku na dešti. Moc se o ně nestará,

tak si ho vezmu a budu je používat pro svou vlastní potřebu.
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IDENTIFIKACE VLASTNÍKA

Úkol2: VYberte tvrzení, které určuje pravého vlastníka a popisuje fakta
o jeho vlastnictví.

Nepraví vlastníci

My všichni máme věci, které považujeme za své vlastní. Jsme však
skutečně jejich vlastníky? Pokud jejich vlastníky nejsme, komu tedy
patří? Ještě před zodpovězením našich otázek by bylo dobré, kdyby-
chom se mohli zamyslet nad dvěma pojmy. Tyto dva pojmy si protiřečí
v názoru na to, kdo je vlastníkem našeho jmění.

Vlastníkem je jednotlivec

Názor, který přetrval celá staletí, a byl silně zdůrazňován především
v minulém století, tvrdí, že vlastníkem je jednotlivec. Hlavní chybou
tohoto názoru je to, že ospravedlňuje lidské přirozené soběstředné sklo-
ny a přináší do našeho světa mnoho nespravedlnosti. Pokud má člověk
zdroje nebo možnosti, aby uspokojil potřeby svého bližního, a nechce
tak učinit, nemůže k tomu být nucen. Má svrchované právo rozhodovat,
jak bude používat nebo rozdělovat svůj majetek. Boháč, který nechtěl
pomoci žebrajícímu Lazarovi, jednal jako kdyby on sám byl vlastníkem
(Lukáš 16,19-21).

Pojetí vlastnictví bylo do určité míry během doby přizpůsobováno.
V některých zemích jsou zákony, které dovolují, aby určitá část majet-
ku byla zabrána pro veřejné použití. To znamená, že majitel může být
požádán, aby svůj majetek prodal, pokud to bude k užitku celé společ-
nosti. Avšak i takové pojetí vlastnictví je velmi odlišné od toho, co nám
ukazuje Bible.

Vlastníkem je společnost

Dalším názorem je, že vlastníkem je společnost. Pojem společnost
se obecně vztahuje na určitou skupinu lidí. Někteří věřící tomuto pojetí
přisuzují zvláštní význam, protože se jeví jako křesťanské. Odvolávají
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se na Skutky 2,44-45, kde se praví, že první křesťané ,,měli všechno
společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo
potřeboval". Dále se odvolávají na Skutky 4,32, kde je napsáno: .Ni-
kdo neříkalo ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno
společné." Je však také třeba poznamenat, že tyto verše z Písma nám
zřetelněji ukazují, co činili věřící v určité konkrétní situaci, než spíše co
činili obecně. V celém Novém zákoně neexistuje místo, které by nám
sdělovalo, že učedníci považovali křesťanské společenství za vlastníka
svého majetku.

Pravý vlastník

Jak vlastnictví jednotlivcem, tak i vlastnictví společností jsou názo-
ry, které mohou vést až k extrémním pohledům. Pravda se však obvykle
nachází někde uprostřed mezi oběma extrémy. V tomto případě je prav-
da v Písmu, kde je nám ukázáno třetí pojetí vlastníka.

Jeho identita

Podle Bible není vlastníkem ani jedinec, ani společnost, ale Bůh sám.
Nejenže se tento fakt nalézá mezi dvěma výše uvedenými názory, ale ve
skutečnosti je jim nadřazen. Jak jedinec, tak i společnost jsou pouze
lidé. Bůh je však vyvýšen nad člověka. Můžeme si to znázornit na ná-
sledujícím schématu:

/
Biblické pojetí vlastnictví klade důraz na fakt, že pravý vlastník je

ten, kdo něco má, aniž by to od kohokoliv dostal. Pravý vlastník nepo-
třebuje nic, protože má všechno. Jedině Bůh naplňuje tyto požadavky
(1. Paralipomenon 29,14; Skutky 17,25). Lidé nemají nic, co by nepři-
jali (1. Korintským 4,7; 1. Timoteovi 6,7).
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Bible říká, že země je Boží (2. Mojžíšova 19,5). My sami, zvířata
i vše ostatní, co je ve světě, patří Bohu (Žalm 24,1; 50,10, 12; Ageus
2,8). Onje svrchovaným vlastníkem všeho, co existuje, protože "všech-
no, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine ... " (I.Paralipomenon
29,11 ). Jak marné a zároveň troufalé je ve světle těchto oddílů, když se
jedinec či společnost pro sebe pokoušejí uchvátit to, co jim nepatří?
Bůh je trvalým vlastníkem všeho.

4 Předpokládejme, že někomu vysvětlujete, že Bůh je pravým vlastní-
kem všeho. Kterou skupinu veršů byste k tomuto účelu použili?
a) Žalm 50,10; Skutky 17,25
b) Lukáš 16,19-21; Skutky 2,44-45
c) Skutky 4,32; 1. Timoteovi 6,7

5 Jaké tvrzení by použil člověk, který rozumí tomu, kdo je pravým vlast-
níkem?
a) Všechno náleží společnosti. To je způsob, jak budou zajištěny potře-

by kohokoliv z nás k prospěchu všech.
b) Jak jedinec, tak společnost mají lidskou přirozenost. Bůh je nad nimi,

všechno ve světě mu patří.
c) Jednotlivci jsou ti, kteří pracují a vydělávají peníze, aby si mohli

koupit věci, které mají. Pak tedy to, co mají, patří jim.

Jeho vlastnictví

Bůhje tedy skutečným vlastníkem vesmíru. Bible nám říká, že před
dávnými časy bylo jeho vlastnictví změněno. Lucifer, jedno
z nejnádhernějších Božích stvoření, se postavil proti Bohu a stal se sa-
tanem, nepřítelem Božím. Činil si nárok na to, co patřilo Bohu, a proto
je nazýván vládcem tohoto světa (Jan 12,31; 14,30; 16,11). Satan po-
koušel člověka, aby se i on postavil proti svému vlastníkovi. Člověk se
postavil do vzpoury a dostal se pod satanovu vládu. To způsobilo, že na
svět přišla mnohá nespravedlnost a utrpení.

Bůh však vymyslel nádherný plán, aby zachránil to, co mu patřilo.
Tento plán začal vyvolením Izraele za svůj lid. Byli mezi všemi ostatní-
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mi národy světa jeho zvláštním pokladem (2. Mojžíšova 6,7; 19,5). Tak
se Izrael stal Božím lidem. Ježíš Kristus, Boží zákonný dědic, měl přijít
z Izraele (Lukáš 20,13-14; Židům 1,2). Izrael však odpadl a na čas ztra-
til svou funkci Božího lidu (Ozeáš 1,9).

Selhání Izraele však Boží plán nezhatilo. V pravý čas poslal Bůh
svého Syna, Ježíše Krista. Satan Ježíši nabízel království tohoto světa -
jako kdyby mu skutečně patřila! - pod podmínkou, že se mu Ježíš po-
kloní (Matouš 4,8-9). Ježíš však odmítl bezostyšnou nabídku samozva-
ného vládce, protože se chystal svou obětí vysvobodit svět z pod sata-
novy nadvlády (Jan 8,34,36; 1. Petrova 1,18-19).

Ježíš zbudoval svou církev, jak zaslíbil. Církev je nyní Božím lidem
(Římanům 9,24-25; 1. Petrova 2,9-10). Všichni věřící patří Bohu. Když
Ježíš vezme svou církev k sobě, Izrael bude činit pokání a znovu se
stane Božím lidem spolu s církví (Ozeáš 1,10; Římanům 11,25-27).
Zároveň bude osvobozen od satanovy nadvlády.

Prorocké slovo ve Zjevení 11,15 nám říká, že v nebi bude hlasitým
voláním provoláno: .Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš;
a bude kralovat na věky věků." Když Boží plán dojde naplnění, bude
nové nebe a nová země (Zjevení 21,1). Bude tam trůn Boží a Beránkův,
Ježíšův (Zjevení 22,3). Každé lidské stvoření pozná, že Bůh je svrcho-
vaným králem a Pánem všeho, co existuje.
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6 Které verše hovoří o Ježíšově oběti za na naše vykoupení?
a) 2. Mojžíšova 6,7
b) Jan 14,30
c) 1. Petrova 1,18-19
d) Zjevení 21,1

7 Které tvrzení nejlépe popisuje to, co nám Bible říká o Božím vlastnic-
tví?
a) Satan si samozvaně přivlastnil to, co náleží Bohu. Satan byl Ježíšem

Kristem poražen. Na konci věků každý pozná, že Bůhje pravý vlast-
ník.

b) Všechno náleželo Bohu. Člověk se však vzbouřil a přivlastnil si to,
co patřilo Bohu. Člověk je vlastníkem všeho, dokud se Ježíš nevrátí.

VYSVĚTLENÍ PRÁv VLASTNÍKA

Úkol3: VYberte věty vyjadřující základ pro Boží vlastnická práva.

Boží vlastnická práva jsou naprosto legitimní. Jak uvidíte
z následujícího textu, nikdo jiný kromě Boha samého nemá právo vlád-
nout nad vesmírem, a zvláště nad námi. Důvody pro to jsou následující:

Bůh nás stvořil

Bůh je vlastníkem světa, protože jej stvořil (1. Mojžíšova 1,1; Jan
1,3). Svět se vším, co je v něm, náleží jemu. ,,Hospodinova je země se
vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí
kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy." (Žalm 24,1-2) Protože nás
stvořil, i my patříme jemu (Žalm 100,3). Bůh stvořil vše pro svou slávu
(Izajáš 43,7; Koloským 1,16; Zjevení 4,11) a radost (Žalm 149,4). Vše,
co existuje, náleží Bohu, protože On má vůči němu stvořitelské právo.

Bůh jako vlastník vykonává naprosto svrchovanou vládu nade vším,
co stvořil. "Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad
výtvor svému tvůrci: ,Proč jsi mě udělal takto?' Nemá snad hrnčíř hlínu
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ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným úče-
lům a druhou ke všedním?" (Římanům 9,20-21). On dal člověku ústa;
ale On také stvořil i němého - člověka, který nemůže mluvit (2. Mojží-
šova 4, ll). Jsi člověkem, který se narodil s nějakým postižením? Po-
čkej chvilku! Nespěchej se svou zlobou vůči svému Stvořiteli. Bůh není
ani despotický ani krutý mistr, který by měl zalíbení v utrpení svého
lidu. Naopak, On touží po tom, abychom měli hojnost. To je zřejmé
z nesčetných případů, kdy Ježíš uzdravoval slepé, hluché, němé a chro-
mé. Je těžké pochopit, proč to všechno dopustil? Ano, je. Bůh je však
také moudrý a nepochybně má pro své stvoření nádherný a slavný cíl.

Apoštol Pavel, unešen svrchovaností a moudrostí Boží, prohlašuje,
že vše je od Boha a že Bůh je hoden slávy (Římanům 11,33-36).

Bůh nás udržuje

Kdyby Bůh neudržoval vše ve světě svou mocí (Židům 1,3), naše
existence by byla stejně krátká jako život jiskry. Díky němu však všech-
no jest (Zjevení 4, ll) a v něm vše trvá nebo je drženo pohromadě (Ko-
loským 1,16).

Nemáme nic, co by nám absolutně patřilo. Vše jsme dostali od Boha
(1 Paralipomenon 29,14; Skutky 17,25; 1. Korintským 4,7). Místo, kde
žijeme, vzduch, který dýcháme, strava, kterou jíme. Žijeme, protože
Bůh chce, abychom žili. A nakonec, prostě by bylo nemožné žít odděle-
ně od Boha, protože "v něm žijeme, pohybujeme se, jsme". (Skutky
17,28)

Jedno z nejkrásnějších učení Bible je to, že Boží vztah k nám je vztah
Otce. Hledí na nás jako na své děti, nejen jako na předměty, které mu
patří. Jelikož je Bůh vlastníkem všeho, jsme dětmi nepředstavitelně bo-
hatého a nádherného Otce. Je lepší než jakýkoliv otec na této zemi a vždy
je připraven dávat svým dětem dobré věci (Matouš 7,9-11). Tato vzácná
skutečnost nám pomáhá žít životem důvěry v něj (Matouš 6,31-32).
Osiřelé dítě se strachuje o to, jak bude žít - zda bude muset žebrat, krást
nebo pracovat. Má starosti, kde bude spát - zda v kanále, v příkopě nebo
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někde v podchodu. Dítě, mající rodiče, kteří o něj pečují, se nemusí
takovými starostmi zabývat.

Vy i já máme nebeského Otce, našeho Boha, který nás drží a stará se
o nás (Římanům 8,32; 1. Petrova 5,7).

8 Když říkáme, že Bůh vše udržuje, co tím chceme říci?

Bůh nás vykoupil

Pokud byl ve starozákonních dobách Izraelita tak chudý, že musel
sám sebe prodat do otroctví, aby zaplatil dluh, mohl ho některý z jeho
blízkých příbuzných vykoupit. Aby se tak stalo, museljej příbuzný koupit
odjeho vlastníka. Tento čin byl nazýván vykoupení (3. Mojžíšova 25,47-
49).

Bůh řekl, že Izraelité jsou jeho služebníky, protože je vyvedením
z Egypta zachránil z otroctví (3. Mojžíšova 25,55). Také my jsme se
díky hříchu našich prarodičů, Adama a Evy, stali satanovými otroky.
Protože jsme nebyli schopni vykoupit sami sebe, náš blízký příbuzný,
Ježíš Kristus, tak učinil svou obětí (Titovi 2,14; 1. Petrova 1,18-19). Již
více nenáležíme satanovi. Nejsme však ani svobodní: to znamená, že
nenáležíme sami sobě (1. Korintským 6,19). Protože to byl Bůh, kdo za
nás "zaplatil výkupné" (1. Korintským 6,20), náležíme jemu.

Malý chlapec, který bydlel ve vesnici na mořském břehu, si vyrobil
lodičku a pustil ji na mořské pobřeží. Brzy ji však vlny odnesly a chlap-
cova snaha dostat ji zpět byla marná. O několik dní později lodičku
uviděl za výlohou jednoho obchodu. Byla na prodej. S velkou námahou
sehnal dostatečné množství peněz a koupil si ji. Když ji znovu držel
v rukou, plakal štěstím a volal: "Teď jsi dvakrát moje. Jednou, protože
jsem si tě udělal a podruhé, protože jsem si tě koupil!" Naprosto stej-
ným způsobem náležíme Bohu, protože On nás stvořil a také vykoupil.
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Bůh nás posvětil

Slovo posvětit znamená oddělit. Další slova, kterými vyjadřujeme
stejnou myšlenku, jsou posvětit nebo zasvětit. Když Bůh posvěcuje člo-
věka nebo nějakou věc, odděluje sije pro sebe. Je jeho aktem oddělení
pro sebe samého. Prvorození synové Izraele náleželi Bohu, protože sije
zasvětil (4. Mojžíšova 8,17). Ze stejného důvodu se jeruzalémský chrám
stal domem Božím (2. Paralipomenon 7,16).

Kristus nejenže nás vykoupil svou obětí, ale také nás posvětil a očis-
til (1. Korintským 6,11; Židům 10,10). Náležíme Bohu, protože On nás
vyvolil za svůj lid - posvěcený či svatý národ (1. Petrova 2,9).

9 Vedle biblického odkazu napište číslo věty, která popisuje, co se
v něm vyučuje .
...• a 1. Mojžíšova 1,1 1) Bůh všechno stvořil

....b Jan 1,3

.••.c Skutky 17,28

...• d 1. Korintským 6, II

.... e 1. Korintským 6,19-20

....f Židům 1,3

•... g Židům 10,10

...• h 1. Petrova 1,18-19

2) Bůh všechno udržuje

3) Bůh nás vykoupil

4) Bůh nás posvětil a očistil
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10 Které níže uvedené tvrzení poskytuje vysvětlení, proč je Boží právo
vlády nade vším ~e vesmíru naprosto legitimní (Poznámka: Všechna
tvrzení jsou pravdivá, ale ne všechna poskytují vysvětlení).
a) Bůh je dobrý a nádherný.
b) Bůh stvořil vše, co existuje.
c) Bůh nás koupil a oddělil pro sebe samého.
d) Bůh je moudrý a všechno zná.
e) Bůh chce, aby jeho děti měly dobré věci.
f) Boží moe je to, co nás udržuje naživu.

UZNÁNÍ PRÁv VLASTNÍKA

Úkol 4. Uveďte popis důsledků uplatňování faktu Božího vlastnictví ve
vašem životě.

Nyní víte, že Bůh je vlastníkem všeho a že má určitá práva vůči
vašemu majetku a zvláště vůči vám. Avšak samotná znalost této skuteč-
nosti, bez uvedení do praxe, má velmi nízkou cenu. Ježíš při jedné pří-
ležitosti řekl: ,,Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte!" (Jan
13,17) Je tedy důležité nejen vědět, že Bůh je vaším vlastníkem, ale
také ho jako takového uznávat.

Poddání sebe samých i svého majetku

Slovo odevzdat (poddat) znamená oddělit něco za zvláštním úče-
lem. Když je tento výraz použit ve smyslu našeho vztahu s Bohem, zna-
mená to dát sebe samé a svůj majetek Bohu. Pokud věříme, že On je
naším vlastníkem, neexistuje nic praktičtějšího než uznat tuto skuteč-
nost tím, že mu dáme to, co je jeho! Bůh, který učil Izraelity, že prvoro-
zení synové patří jemu, sám požadoval, aby mu byli odděleni (2. Mojží-
šova 13,12). Tak mohli aplikovat poznání, které dostali. Ježíš vyřkl
podobný požadavek, když řekl: "Co je Boží, dejte Bohu" (Matouš 22,21).

Anna, matka proroka Samuele, nám představuje nádherný příklad
odevzdání. Uvědomila si, že pokud bude mít syna, stane se tak proto, že
jí ho dá Bůh. Proto svého syna odevzdala Bohu, aby mu patřil po všech-



28 Zodpovědný křesťan

ny dny svého života (1. Samuelova 1,27-28). V Novém zákoně je pří-
klad Makedonských věřících jako cosi mimořádného. Uprostřed těž-
kostí svěřili apoštolům to málo, co měli, protože "dali sami sebe předně
Pánu". (2. Korintským 8,5)

Vzdávání diktl

Jakým nádherným vlastníkem je Bůh! Je vlastníkem všeho, a záro-
veň vše dává (Skutky 17,25). Nejenže nám již dal svého jediného Syna,
ale také nám zaslíbil, že nám s ním dá "všecko". (Římanům 8,32). Měli
bychom tedy vzdávat díky jemu, protože nám samým nic nepatří. On
nám umožňuje přístup ke všemu, co má. Mohli bychom to říci ještě
o někom dalším? A navíc mu svou vděčností děláme radost, protože to
je jeho vůle pro nás (Koloským 3,15; 1. Tesalonickým 5,18).

Lidé se dostali do tmy, protože ačkoli poznali Boha, neprojevili mu
vděčnost (Římanům 1,21). Neuznali jej jako vlastníka. Předpokládali,
že to, co jim Bůh svěřil, je jejich. Dokonce i jen povrchní studování
Písma svatého nám ukazuje, že díkuvzdání je životně důležitou součástí
života křesťana.

11 Lidé se dostali podle Římanům 1,21 do tmy, protože

Poddání sebe samých

Jestliže je Bůh naším svrchovaným vlastníkem, pak tou nejrozum-
nější věcí, kterou můžeme udělat, je poddat se jemu. Vůl zná svého
pána, a proto se mu podřizuje. Čím více bychom se tedy my, kteří jsme
rozumně myslícími bytostmi, měli podřizovat Bohu! Kéž o nás Pán ne-
musí říci to, co řekl o Izraeli: "Můj lidje nechápavý." (lzajáš 1,3) Saul
z Tarsu se naučil tvrdou lekci, když se pokoušel protivit Bohu. ,,Marně
se vzpínáš proti bodcům." (Skutky 26,14) My můžeme naopak pokorně
říci Bohu: Ty jsi hrnčíř. Já jsem hlína. Formuj mne a utvářej podle své
vůle. Konečně - hlína nemůže mít jinou vůli, než se nechat od hrnčíře
zpracovat tak, jak si on sám přeje.
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Prokazování úcty

Je všeobecným zvykem prokazovat úctu těm, kteří jsou u moci. Každá
kultura má svůj způsob, jakým prokazuje úctu. Bůh je naším pánem,
protože je naším vlastníkem. Proto bychom mu měli prokazovat úctu
svými slovy i skutky. U Malachiáše 1,6-8 čteme, jak prorok Malachiáš
vážně kárá duchovní vůdce Izraele za jejich neuctivé chování vůči Bohu.
Se svými pozemskými panovníky by si nedovolili takto jednat!

Projev poslušnosti

Bůh jako náš vlastník nad námi vykonává svou vládu. On je Pán
a my jsme jeho služebníky. To znamená, že jej musíme poslouchat. Jest-
liže posloucháme pozemské vrchnosti, čím více bychom měli poslou-
chat toho, kdo je Pánem pánů! Pro člověka je však možné nazývat Boha
,,Pánem" bez ochoty jej poslouchat. (Lukáš 6,46). Takové jednání je jak
neupřímné, tak podvodné.

V Izraeli mohl sluha sloužit tak dlouho, dokud s nímjeho pán zachá-
zel dobře (2. Mojžíšova 21,5-6). Bůh se vůči nám prokázal jako dobrý
Pán. Je tedy velmi rozumné, abychom byli dobrovolně jeho poslušnými
služebníky.
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12 Které z níže uvedených veršů byste použili jako příklad člověka nebo
skupiny lidí, kteří něco vydali Bohu?
a) 2. Mojžíšova 21,5-6
b) 1. Samuelova 1,27-28
c) Skutky 17,25
d) 2. Korintským 8,5

13 Které tvrzení popisuje důsledky osobního přijetí pravdy o Božím
vlastnictví ve vašem životě?
a) Vím, že ani jednotlivec ani společnost nejsou skutečnými vlastníky.

Mohu popsat, kdo je pravým vlastníkem.
b) Uznávám, že Bůh je skutečným vlastníkem a děkuji mu za to, co

mám. Odevzdávám mu sebe i vše, co mám.
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Poznámky
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Samostatně hodnocený test

1 Kdo správně pochopil skutečný princip vlastnictví?
a) Maruška si půjčila od své přítelkyně jízdní kolo. Přítelkyně ji požá-

dala, aby určitě dala kolo na noc dovnitř domu. Maruška to udělala.
b) Petr si půjčil od svého přítele knihu. Přítel mu neřekl, aby mu tu

knihu vrátil. Petr tedy dal knihu někomu jinému.

2 Které verše se vztahují na Boží lid?
a) 2. Mojžíšova 19,5
b) Jan 14,30
c) 1. Petrova 2,9-10
d) Zjevení 11,15

3 Co je základní myšlenkou pojmu vlastnictví?
a) Vlastník se dobře stará o věci, které mu náleží.
b) Vlastník může druhým zabránit používat jeho vlastní věci.
c) Vlastník má spoustu majetku.

4 Který verš nám sděluje, kdo je skutečným Božím dědicem?
a) Ozeáš 1,9
b) Matouš 4,8
c) Jan 16,11
d) Židům 1,2

5 Někteří lidé si myslí, že Skutky 2,44-45 a Skutky 4,32 podporují myš-
lenku společného vlastnictví. Které tvrzení nejlépe vyjadřuje, v čem je
jejich tvrzení mylné?
a) Dospěli ke špatnému závěru: Protože někteří učedníci byli chudí,

požádali ty, kteří měli více, aby se s nimi o svůj majetek rozdělili.
b) Dospěli k mylnému předpokladu: Protože učedníci měli všechny věci

společné, považovali celé křesťanské společenství za vlastníka vše-
ho majetku.
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6 Které verše byste použili, abyste někomu ukázali, že Bůh je nejen
naším stvořitelem, ale že nás také vykoupil?
a) 4. Mojžíšova 8,17
b) 1. Paralipomenon 29,14
c) Žalm 100,3
d) Titovi 2,14

7 Podle Bible je skutečným vlastníkem
a) Bůh, protože nikdo nikdy jeho vlastnictví nezpochybnil.
b) jednotlivec, protože je zodpovědný za všechno, co vlastní.
c) společnost, protože může pomáhat chudým.
d) Bůh, protože nic od nikoho jiného nedostal.

8 Pokud byste někomu vysvětlovali, jak bychom měli reagovat na Boží
vlastnictví ve svých životech, které verše byste k tomu nejlépe využili?
a) 1. Mojžíšova 1,1
b) Matouš 22,21
c) 1. Tesalonickýrn 5,18
d) 1. Petrova 2,9

9 Zakroužkujte písmeno předcházející každému PRAVDIVÉMU tvrze-
ní.
a. Bůh nemá vůči člověku žádná práva, protože člověk se proti němu

vzepřel.
b. Bůh na nás má právo, protože bez něho bychom nemohli existovat.
c. Poté, co jsme osvobozeni od satanovy nadvlády, patříme sami sobě.
d. Vykoupení znamená něco (nebo někoho) vykoupit zpět.

10 Jaké výsledky můžete prožívat, když budete ve svém vlastním životě
uplatňovat skutečnost Božího vlastnictví?
a) Jsem schopen uvést několik důležitých biblických odkazů, které ho-

voří o Božím vlastnictví.
b) Umožňuji Bohu, aby řídil můj život tak, jak se mu a přijímám jeho

vůli pro mne.
c) Plně chápu, že Bůh jako vlastník je nadřazen jakjednotlivci, tak i celé

společnosti.
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Odpovědi na studijní otázky

Odpovědi na studijní otázky nejsou uvedeny v obvyklém pořadí,
abyste neměli možnost předčasně zahlédnout odpověď na další otázku.
Podívejte se na číslo, které právě potřebujete a snažte se nedívat na ty
otázky, které jsou teprve před vámi.

7 a) Satan si samozvaně přivlastnil to, co náleží Bohu. Satan byl pora-
žen Ježíšem Kristem. Na konci věků každý pozná, že Bůh je pravým
vlastníkem.

t Skutky 4,32

8 Vyjadřujeme tím, že udržuje všechny věci pohromadě svou mocí.

2 b) Může si s tím, co je jeho, dělat, co chce.

9 a. I) Bůh všechno stvořil.
b. I) Bůh všechno stvořil.
c. 2) Bůh všechno udržuje.
d. 4) Bůh nás posvětil a očistil.
e. 3) Bůh nás vykoupil.
f. 2) Bůh všechno udržuje.
g. 4) Bůh nás posvětil a očistil.
h. 3) Bůh nás vykoupil.

3 c) Jenda mi ty peníze půjčil. Ačkoliv je bohatý a nepotřebuje je, vrá-
tím mu je. Ty peníze mi nepatří.

tO b) Bůh stvořil vše, co existuje.
c) Bůh nás koupil a oddělil pro sebe samého.
t) Boží moc je to, co nás udržuje naživu.

Tvrzení a), d) a e) se přímo nevztahují ke čtyřem skutečnostem, kte-
ré formují základ pro Boží práva vůči nám (stvořil nás, vykoupil, po-
světil nás a udržuje).

4 a) Žalm 50,10; Skutky 17,25.
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11 Ačkoliv Boha poznali, nevzdali mu díky.

5 b) Jak jedinec, tak společnost mají lidskou přirozenost. Bůh je nad
nimi, všechno ve světě mu patří.

12 b) 1. Samuelova 1,27-28.
d) 2. Korintským 8,5.

6 c) 1. Petrova 1,18-19.

13 b) Uznávám, že Bůh je skutečným vlastníkem a děkuji mu za to, co
mám. Odevzdávám mu sebe i vše, co mám.

Tvrzení a) se spíše vztahuje na věci, které můžete mít nebo které
můžete chápat. Tvrzení b), cožje správná odpověď, se vztahuje k tomu,
jak odpovíte Bohu samému díky skutečnosti, kterou znáte.




