
4. lekce
Rozvoj naší osobnosti

Vzpomínáte si, že jsme si v předchozí lekci říkali, že Božím zámě-
remje zbudovat v nás svou podobu? Jaký to nádherný cíl! A tato obno-
va probíhá spolu s rozvojem naší osobnosti.

Ze všech věcí, které nám Bůh svěřil, je naše osobnost tou nejcenněj-
ší. Právě díky ní jsme osobnostmi, právě to nás odlišuje od zvířat. Je to
také to, co nás činí korunou všeho stvoření - Božím mistrovským dí-
lem.

Jako Boží správci máme tedy velkou a nevyhnutelnou zodpověd-
nost věrného nakládání s tím, co nám svěřil. Vzhledem k naší osobnosti
je naší povinností ji střežit a rozvíjet, dokud se nestaneme podobnými
Ježíši.

Naše osobnost sestává ze tří hlavních částí, a to z intelektu, vůle a citů
(emocí). Tato lekce byla napsána proto, aby vám pomoha rozvinout kaž-
dou z daných oblastí. Najdete v ní užitečné návrhy, jak obohatit svůj
intelekt, posílit svou vůli a používat své city k Boží slávě.

Přehled lekce

Náš intelekt
Naše vůle
Naše city
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DOBRÉ

Cíle lekce

?

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

ŠPATNÉ

• Rozumět tomu, co to znamená být správcem své vlastní osobnosti.

• Popsat různé způsoby, jakými můžete rozvíjet svou mysl, vůli a city
pro Boží slávu.

• Zhodnotit cenu naplňování Božích záměrů v každé oblasti své osob-
nosti.

Studijní činnost

1. Prostudujte tuto lekci stejným způsobem jako předchozí lekce.

2. Po vypracování studijních otázek si porovnejte své odpovědi s těmi,
které jsou uvedeny v naší učebnici na konci lekce a zopakujte si ce-
lou lekci. Pak vypracujte samostatně hodnocený test a zkontrolujte
si své odpovědi.
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Rozpracování lekce

NÁŠ INTELEKT (MYŠLENÍ)

Intelekt neboli myšlení je to, co nám umožňuje myslet, chápat, pa-
matovat si nebo si představovat. To, že lidé svého intelektu neužívali
správně, se stalo jednou z hlavních příčin nemocí a zla, které postihly
svět. Pokud se však intelekt správně používá, může být velkým požeh-
náním pro celé lidstvo. Proto je třeba, abychom jej cvičili takovým způ-
sobem, který se bude Bohu líbit, dokud nedosáhneme jeho plného roz-
voje (1. Korintským 13,12; Koloským 3,10).

Přemýšlejte o tom, co je dobré

Úkoll: Uveďte různé způsoby, jakými můžeme pomoci své mysli pře-
mýšlet o tom, co je dobré.

Jedním ze způsobů rozvíjení svého intelektu je myšlení. Správněji
řečeno, myšlení je jednou z hlavních činností našeho intelektu. Naše
myšlenky určují náš charakter, protože "co si (člověk) myslí, je to, jaký
skutečně je". (Přísloví 23,7; volně přeloženo z angl. Today's English
Version). Proto po nás Bůh chce, abychom přemýšleli o tom, co je dob-
ré a co se mu líbí (Filipským 4,8; Žalm 19,14). Jak k tomu však může
dojít? Jsou dvě věci, které musíte udělat.

1. Je třeba, abyste sytili svou mysl. Naše mysl může správně fungo-
vat - tj., přemýšlet o dobrých věcech - pokud ji sytíme dobrými myš-
lenkami. Špatné myšlenky působí na mysl stejným způsobem jako jed
na žaludek.

Bible je nejlepší potravou pro naši mysl (Matouš 4,4). Biblické myš-
lenky jsou Boží myšlenky. Takže pokud ji čtete nebo posloucháte, do-
volujete své mysli, aby byla naplňována těmi nejlepšími myšlenkami
(Izajáš 55,8-9). A pak bude vaše duše také schopna meditovat, to zna-
mená rozmýšlet nad Božím slovem (Žalm 1,2; 119,97,99).
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Duch svatý je dalším zdrojem vhodné potravy pro naši mysl. Pokud
mu budete věnovat pozornost, zvláště, když se modlíte, bude vás vyu-
čovat vzácným pravdám (1. Korintským 12,8; 1. Janova 2,27).

1 Meditovat nad Božím slovem znamená

Svou duši můžeme také sytit čtením dobrých věcí. Pavel řekl Filip-
ským, aby svou mysl plnili tím, co je "pravdivé, čestné, spravedlivé,
čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst" (Filipským 4,8). Kromě
Bible vám mohou i křesťanské knihy poskytnout vynikající myšlenky,
o kterých můžete dále přemýšlet.

Pokud často navštěvujete shromáždění svého sboru, poselství, které
je tam kázáno, obohatí vaši mysl pro pozdější rozvažování o tom, co
jste slyšeli (Jakub 1,21).

A konečně, prospěšné rozhovory mohou být také zdrojem dobrých
myšlenek. Potřebujete se však držet stranou od lidí, kteří vám budou
předkládat špatné myšlenky (Žalm 1,1; 2. Timoteovi 2,16). Naopak,
vyhledávejte takové rozhovory, které vás budou budovat (Efezským
4,29).

2 Níže uvádíme seznam činností, které můžete dělat, abyste pomohli
své mysli přemýšlet o dobrých myšlenkách. Které z nich naplňujete,
děláte? Označte písmenem X v prvním sloupečku činnosti, které děláte.
Které činnosti byste mohli začít dělat? Označte písmenem X ve druhém
sloupečku činnosti, které byste mohli začít dělat. Možná byste mohli
připojit ještě další činnosti, které nejsou uvedeny v našem seznamu.

Dělám Začnu dělat
Čtení nebo studium Bible
Naslouchání Duchu svatému
Čtení dobrých knih
Naslouchání kázáním
Vyhledávání dobrých rozhovorů
Jiné:
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2. Je třeba, abyste svou mysl usměrňovali. Od chvíle, kdy jste přija-
li Ježíše jako svého Spasitele, máte novou mysl. Syťte ji dobrými myš-
lenkami. Přesto však jste zjistili, že je občas velmi obtížné přemýšlet
o tom, co je dobré. Nenechte se tím překvapit ani odradit. Všichni křes-
ťané prožívají takové zkušenosti. Občas to přichází z našich vlastních
přání. Nemusí to však být vůbec z nás. Takové myšlenky mohou při-
cházet i od satana, který se je pokouší dostat do naší mysli. Udělal to
samé i s první ženou (L Mojžíšova 3,1-3) i s Ježíšem (Lukáš 4,3-9).
Žena selhala, Ježíš zvítězil. A protože máte mysl Kristovu (1. Korint-
ským 2,16), i vy můžete zvítězit.

Když musíte bojovat proti špatným myšlenkám, poskytujeme vám
některá opatření, která by pro vás mohla být užitečná:

a. Nepřijímejte to. Kdosi řekl: "Nemohu zabránit ptákům, aby létali
nad mou hlavou, ale mohujirn zabránit, aby si na mé hlavě postavili
hnízdo."

b. Modlete se k Bohu a žádejte ho o pomoc, abyste mohli zvítězit nad
špatnými myšlenkami.

c. Okamžitě začněte přemýšlet o něčem dobrém (Filipským 4,8).
d. Citujte verše z Bible. Totéž činil i Ježíš (Matouš 4,3-11).
e. Zpívejte nějakou píseň nebo chválu, která do vaší mysli přinese dob-

ré myšlenky.

3 Z křesťanské zkušenosti, popsané u Lukáše 4,3-9, se můžeme poučit,
že
a) použitím Božího slova můžeme překonat špatné myšlenky.
b) nebudeme pokoušeni špatnými myšlenkami.
c) se musíme spolehnout pouze na svou vlastní mysl, abychom mohli

překonat špatné myšlenky,
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Studujte užitečné (prospěšné) věci

Úkol 2: Vyberte tvrzení, která ukazují, jakou má studium pro křest'ana
cenu.

Důležitou část svého života jsme strávili studiem. Když jsme byli
dětmi, možná se nám to nelíbilo. Teď jsme však zjistili, jak cenné pro
nás studium bylo. Ze stejného důvodu mnozí věřící, kteří ukončili svá
studia během svého dětství, v nich teď pokračují. Jiní, kteří nikdy do
školy nechodili, chodí do večerní školy a učí se číst.

Možná jste doposud nedělali na Božím díle nic, protože jste byli
přesvědčeni o tom, že nemáte potřebné vzdělání. Teď je vaše příležitost.
Mohli byste začít studiem Bible (Skutky 17,11) spolu s dalšími křes-
ťanskými knihami, které vám pomohou lépe se seznámit s Písmem, dostat
se duchovně dále a efektivně sloužit (2. Timoteovi 2,15). Skutečnost, že
studujete tento kurz, vám ukáže, že tak vlastně již činíte. Proč také ne-
studovat další předměty, které je dobré znát a jež vám umožní dělat lépe
práci, kterou již děláte?

Nevěřící lidé často považují křesťany za nevědomé a nevzdělané.
Mnohdy mají důvod tak uvažovat, protože někteří věřící se o další sebe-
vzdělávání ani nesnaží. Je pravdou, že Ježíš přišel k neučeným (Matouš
11,25-26); On je však přišel vyučovat, aby se mohli ze své nevědomosti
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dostat! Proč bychom se tedy neměli připravit pro každý druh práce, v níž
budeme užiteční pro Boha a přinese to čest našemu Pánu? Tak moudrý
vlastník, jakým je Bůh, potřebuje správce, kteři jsou připraveni.

Studium samozřejmě vyžaduje více duševní práce nežjen prosté pře-
mýšlení. Ale jak dobrá investice to je! Na konci studia bude vaše dušev-
ní síla mnohem rozvinutější a budete toho znát mnohem víc. A pokud si
myslíte, že ke studiu nemáte dostatek duševních schopností, proste Boha,
aby vám pomohl. On to určitě učiní (Jakub 1,5). A zatímco studujete
Písmo, On vám pomůže porozumět mu (Efezským 1,18; 1. Janova 5,20).

4 Předpokládejme, že vám váš přítel položí následující otázku: "Proč
bych měl něco studovat, když Bůh zjevuje spoustu věcí lidem, kteří
jsou nevzdělaní?" Jaká by byla nejlepší odpověď na takovou poznám-
ku?
a) Budete s ním souhlasit, že pokud se nechystá stát pastorem, že se

nemusí trápit se studiem Bible nebo se pokoušet získat pro sebe větší
vzdělání.

b) Poukážete na to, že přestože Bůh zjevuje některé věci nevzdělaným,
také od nás očekává, že budeme studovat jeho Slovo, abychom mu
mohli lépe sloužit, jak říká 2. Timoteovi 2,15.

c) Vysvětlíte mu, že si mnoho lidí na světě myslí, že křesťané jsou ne-
vzdělaní. Proto je důležité, abychom jim dokázali, že jsme vzdělaní.

Modlete se svou myslí

Úkol3: Vybertepopis, jak bychom měli při modlitbě používat svou mysl.

Někdo by mohl předpokládat, že pokaždé, když hovoříme, použí-
váme svou mysl, abychom přemýšleli a tom, co řekneme. Možná jsme
tak občas neučinili, a pak jsme toho litovali. Jisté je to, že když se mod-
líme k Bohu, hovoříme k němu. A také předpokládáme, že bychom měli
používat svou mysl, abychom přemýšleli a tom, co mu řekneme. Apoš-
tol Pavel, co se týče tohoto předmětu, říká: "Budu se také modlit s vědo-
mou myslí." (1. Korintským 14,15)
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Nezdá se, že by lidé, kteří se modlí nekonečně dlouhé věty, včetně
slov, která nejsou důležitá, nebo znovu opakují, co již Bohu řekli, hojně
používali svou mysl. Ježíš tento zvyk odsoudil (Matouš 6,7). Pokud
věnujeme pečlivou pozornost tomu, co chceme říci, když mluvíme
s někým výše postaveným, čím více bychom si měli dát záležet, když
hovoříme s tím, kdo je vlastníkem celého světa!

Bible zaznamenává mnohé modlitby. To vám může poskytnout před-
stavu, jak si srovnat myšlenky při své modlitbě k Bohu. Přečtěte si na-
příklad modlitbu Abrahama (1. Mojžíšova 18,23-32), Mojžíše (2. Moj-
žíšova 32,11-13), Anny (1. Samuelova 1,11). Dále máte k dispozici
žalmy, modlitbu Eliášovu (1. Královská 18,36-37), Ezdrášovu (Ezdráš
9,6-15), Levitů (Nehemjáš 9,5-37), Daniele (Daniel 9,4-19), Abakuka
(Abakuk 3,1-19). V Novém zákoně nalézáme modlitbu, kterou učil Je-
žíš (Matouš 6,9-13), modlitbu učedníků (Skutky 4,24-30) a mnoho chval
zaznamenaných v knize Zjevení.

5 Používat mysl, když se modlíme, znamená
a) opakovat to, co říkáme, aby nás Bůh slyšel.
b) přemýšlet, jak můžeme svou modlitbu prodloužit.
c) pečlivě přemýšlet o tom, co chceme říci.

Podělte se o to, co znáte

Úkol 4: Vyjmenujte konkrétní znalosti nebo schopnosti, o které se mů-
žete podělit s ostatními.

Naše mysl může vzdát čest Bohu a být požehnáním pro druhé, když
se sdílíme o tom, co známe. Jsou různé způsoby, jak to můžete dělat.
Můžete například svědčit o tom, co Ježíš udělal ve vašem životě (Skut-
ky 23,11), kázat (Skutky 8,4) nebo vyučovat Boží slovo (1. Timoteovi
4,6). Můžete také učit analfabety číst nebo se s ostatními podělit o své
znalosti, které oni nemají. Umíte hrát na nějaký hudební nástroj? Vyu-
čujte ostatní ve svém sboru. Umíte šít, plést nebo vyšívat? Pracujte spo-
lečně v sesterském kroužku ve svém sboru a vyučujte těmto dovednos-
tem další.
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6 Jaké zvláštní schopnosti nebo dovednosti máte?

o co se můžete podělit s druhými?

Buďte citliví

Úkol 5: Uveďte popis křesťanského postoje k vlastním duševním
schopnostem.

Jednou kdosi řekl, že to, co nazýváme prostým selským rozumem,
ještě nemusí být zdravé. A Boží slovo tento názor podporuje. Apoštol
Pavel musel napsat Korintským: " ... ve svém myšlení nebuďte jako
děti ... ale v myšlení buďte dospělí." (1. Korintským 14,20)

Vypráví se, že během 2. světové války spadla na dvůr ústavu pro
duševně choré bomba. Naštěstí nenapáchala příliš velké škody na budo-
vách, ale mezi chovanci vyvolala paniku. Jeden z nich zvolal: "Co se
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děje? Vypadá to, jako kdyby se svět zbláznil!" Jaké poznání bylo v této
poznámce! Ve skutečnosti je ve světě mnoho věcí, které nedávají smysl,
protože lidé nepoužívají své myšlení tak, jak to od nich Bůh žádá.

Avšak my jako Boží správci máme zodpovědnost za duševní rozvoj.
To znamená, že bychom měli rozvijet své duševní schopnosti, dokud
nedosáhneme zralostí (Židům 5,11-14),

7 Který z níže popsaných lidí má správný postoj vůči svým duševním
schopnostem?
a) Mariana přijala Ježíše jako malá holčička. Ted' již je mnohem starší,

avšak pokračuje ve svém studiu Bible, aby mohla lépe porozumět
Božím cestám.

b) Jim navštěvoval rok biblickou školu. Myslí si, že už se dost naučil
a je přesvědčen, že už Bibli více studovat nemusí.

NAŠE VŮLE

Úkol 6: Vyberte příklady a popisy čtyř způsobů, kdy můžeme použít
svou vůli jako Boží správci.

Naše vůle je součástí naší osobnosti, z níž vycházejí naše přání
a rozhodnutí. Jako Boží správci rozpoznáváme, že On je vlastníkem
naší vůle. Díky tomu máme povinnost používat ji tak, jak On chce. Jak
to však můžeme dělat? Zde jsou některé pokyny, které by pro vás mohly
být užitečné.

Poslouchejte Boha

Poslušnost Bohu je poddanost naší vůle jeho vůli. Je to způsob, jak
ukázat, že uznáváme, že jsme pouze správci své vůle. Je to to nejlepší,
co můžeme udělat, abychom se Bohu líbili (1. Samuelova 15,22).

Co se týče poslouchání Boha, vůle potřebuje pomoc mysli. Pokud
mysl neví, co Bůh chce, vůle jej nemůže poslouchat. Naše mysl potře-
buje být naplněna Božím slovem. Potřebuje být vyučována a řízena
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Duchem svatým. Pak může být naše vůle vedena k tomu, aby poslou-
chala Boha.

NAŠE MYSL
+
BOŽÍ SLOVO
+
DUCH SVATÝ

} + NAŠE VŮLE ~ POSLUŠNOST BOHU

Pro některé věřící se zdá nemožné, aby v určitých konkrétních situ-
acích Boha poslechli. Takoví křesťané by si však měli uvědomit, že
,jsou v Kristu". (2. Korintským 5,17) Bůh nás znovu přetvořil, a proto
jsme vybaveni tak, abychom se mu podřídili.

Poslušnost Bohu nám pomáhá, abychom se stali silnými. Lidé, kteří
Boha neposlouchají, dělají často to, co druzí říkají, že mají dělat. Ve
skutečnosti je nechtějí poslouchat; avšak bojí se jejích výhrůžek a po-
směchu. Všimněte si však, jak apoštolé úspěšně odolávali výhrůžkám
svých nepřátel (Skutky 4,18-20; 5,28-29). Tisíce věřících během staletí
prožívaly podobné zkušenosti. A nepřátelé Boží vědí, že nejsilnější vůli
mají právě poslušní křesťané!

Naše vůle se nedokáže podřizovat Bohu sama od sebe. Musí se nau-
čit poslouchat. A Bůh na nás zanechal odpovědnost, abychom ji, tak
říkajíc, poslali do školy! Je to proces, který trvá po celý život, častokrát
musíme říci: "Ne má, nýbrž tvá vůle se staň." (Lukáš 22,42) V našem
učení však můžeme počítat s pomocí Ducha svatého, dokud nebudeme
schopni říci: "Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním." (Žalm 40,9)

8 Jakou lekci se můžeme naučit ze Saulova života z 1. Samuelovy 15,22?
a) Bůh nechce od svého lidu oběti.
b) Můžeme sami rozhodovat o tom, nakolik poslechneme Boží příka-

zy.
c) Pro nás je velmi důležité naprosto poslouchat Boha.
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Vyvarovat se zlého v každé podobě

Možná jste si již občas všimli, že v sobě prožíváte určitý spor. Vaše
mysl ví, co je dobré (Římanům 7,23), ale vaše vůle je příliš slabá, aby se
podřídila pokynům, které jí vaše mysl vydává (Římanům 7,15,19). Bude
tento boj pokračovat po celý život? Bude vaše skládání účtů Bohu se-
stávat z delšího seznamu selhání, než jaký bude seznam vítězství? Díky
Bohu, ne! Bůh není vlastníkem, který prostě opustí svého správce a nechá
jej, aby se řídil svou vlastní vynalézavostí.

Apoštol Pavel, táž osoba, která nám říká o prohrách v 7. kapitole,
nám ukazuje v 8. kapitole Římanům cestu k vítězství. Duch svatý při-
chází, aby nám pomáhal v našich slabostech (Římanům8,26). Boží moc
je nejsilnější právě, kdyžjsme slabí (2. Korintským 12,9). S touto důvě-
rou se můžeme stát jedněmi z těch, kteří "v slabosti nabývali síly". (Ži-
dům 11,34) Není divu, že pak Pavel píše: "Zlého se chraňte v každé
podobě" (1. Tesalonickým 5,22) To Bůh při nás touží vidět a během
zkoušek, které na nás dopouští, nám také dává sílu, abychom je překo-
nali, a zajišťuje nám tak cestu ze zkoušek ven (1. Korintským 10,13).
Musíme však svou vůli cvičit, aby přijímala jeho pomoc.

9 Je možné, abychom přemáhali pokušení, ačkoliv jsme slabí? Proč?

Vyvolit si to, co je správné

Když dal Bůh člověku vůli, svěřil mu něco velmi nebezpečného
a citlivého. Bylo to, jako kdyby dal člověku do rukou vysoce výbušnou
zbraň - protože lidská mysl je svobodná. Člověk má možnost volby.
Prostřednictvím své vůle může správce dokonce dosáhnout bodu, kdy
se v odporu postaví proti svému vlastníkovi! (Jan 5,40). Jak velká je
naše zodpovědnost, abychom zacházeli se svou vůlí tak, jak si to přeje
Bůh!
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Slovo vybrat naznačuje, že je třeba udělat rozhodnutí. Rozhodli jste
se přijmout Krista, a ne jej odmítnout. Dnešní ráno jste se rozhodli -
spíše zůstat v posteli než z ní vstát, číst tuto knihu místo jiné knihy. Bůh
se obrací na tuto sílu výběru, když říká: "Budete-li povolní a poslechne-
te, budete požívat dobrých darů země ... Když však odmítnete ... " (lza-
jáš 1,19-20)

To, co jsme, je výsledkem našich dobrých a špatných rozhodnutí.
Bůh samozřejmě chce, abychom si vždy vyvolili to, co je správné (5.
Mojžíšova 30,19). Dobře vedená (spravovaná) vůle bude produkovat
dobrá rozhodnutí, je-li však špatně spravována, důsledkem budou špat-
ná rozhodnutí. Posuzujte správce podle rozhodnutí, která činí! Daniel
například činil správná rozhodnutí (Daniel 1,8); zato Saulova rozhod-
nutí byla špatná (1. Samuelova 15,9-11).

10 Přiřaďte princip, uvedený na pravé straně, k biblickému verši nebo
veršům, které jej ilustrují na levé straně .

.... 35. Mojžíšova 30,19

.... b lzajáš 1,19-20

. ... e Římanům 8,26

.... d 1. Korintským 10,13

.... e 2. Korintským 12,9

I) Bůh nám pomáhá, když jsme slabí.

2) Moc rozhodnutí je v našich rukou .
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Jak může člověk činit dobrá rozhodnutí? Pokud se dostanete do situ-
ace, ve které se nemůžete rozhodnout, co dělat, zde vám předkládáme
několik návrhů:

1. Zjistěte, co o vaší situaci říká Bible.
2. Modlete se k Bohu za vedení.
3. Poproste svého pastora nebo někoho, kdo je duchovně dál než vy,

o radu.
4. Zamyslete se nad podobnou situací v minulosti a rozeberte rozhod-

nutí, které jste tenkrát učinili. Pokud jste se tenkrát nerozhodli správně,
proč byste ted' měli udělat stejnou chybu?

5. Zvažte rozhodnutí, udělaná jinými lidmi, kteří se dostali do stejné
nebo podobné situace. Zvažte důsledky jejich rozhodnutí.

11 Jak bychom měli používat svou vůli při svém rozhodování?
a) Rozhodnout se čekat, dokud nám někdo jiný neřekne, co máme dě-

lat.
b) Udělat na základě Božího slova a pod jeho vedením dobré rozhod-

nutí.
c) Uvědomit si, že Bůh na nás nechce, abychom činili vlastní rozhod-

nutí.

Činit dobré

Ve světě je mnoho lidí, kteří mají dobré úmysly. Své dobré úmysly
však nikdy nepřevedou v dobré skutky. Bůh na nás chce, abychom pou-
žívali svou vůli nejen k tomu, abychom vyprodukovali dobrá přání, ale
především abychom vyprodukovali dobré skutky (Jakub 1,22, Matouš
5,16). Pavel řekl: "Čiňme dobře všem." (Galatským 6,10).

Jak bychom měli být vděčni všem věrným správcům, kteří použili
své silné vůle, aby podporovali dobré věci a činili je! Tento svět je díky
nim lepším místem. Existence mnoha institucí, působící pro dobro spo-
lečnosti, se zdá v naší současnosti přirozená. Vznikly však proto, že
křesťanští mužové a ženy vložili svou vůli do služby Bohu a lidstvu.
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12 Kterými čtyřmi způsoby můžeme používat svou vůli, abychom osla-
vili Boha?

NAŠE CITY

Úkol7: Uveďte tvrzení, vyjadřující, co mají naše city společného s naším
křesťanským životem.

Emoce neboli city jsou další velmi důležitou součástí naší lidské osob-
nosti. Bůh dal člověku emocionální přirozenost, ale člověk se svými
city zacházel velmi špatně. Důsledkem toho se jeho city vymkly kont-
role a ztratily správný směr. Hněv se stal nenávistí; láska a radost jsou
spojeny s tím, co je špatné, a ne s tím, co je dobré. Ježíš přišel, aby naše
city dostal zpět pod kontrolu, aby opět fungovaly tak, jak mají. Proto
máme jako Boží správci zodpovědnost za to, abychom byli bdělí, aby
naše city byly udržovány a rozvíjeny tak, jak On chce.

Uctívat Boha

Jedním ze způsobů, jak používat své emoce tak, jak si to Bůh přeje,
je uctívat jej. Vyjadřujeme mu svou lásku, protože když tak činíme a On
má z nás radost (Matouš 22,37). Milujeme jej také proto, že On nás
miloval první (1. Janova 4, 19). Nemůžeme zůstat lhostejní, když cítíme
jeho nádhernou přitomnost a rozmýšlíme nad mnoha jeho požehnání-
mi! Radost, přemáhající naše srdce, působí, že překypujeme chválou
Pánu (Lukáš 19,37; Skutky 8,7-8). Když už používáme své city, použí-
vejme je pro Boží slávu.

Někteří lidé věří, že emoce nemají při chválách místa. Ale možná ti
samí lidé pláčou a naříkají nad smrtí své milované osoby, hlasitě se
smějí na večírku a nestydí se projevit veškeré své nadšení při sportov-
ních událostech. O co víc si Bůh zasluhuje, abychom mu vyjádřili poci-
ty svého srdce! Je vhodné a cenné připomenout, co Ježíš odpověděl
těm, kteří chtěli potlačit nadšení zástupu, oslavujícího jej hlasitým volá-
ním: .Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení." (Lukáš 19,40)
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Kniha Zjevení nám ukazuje, jak city vykoupených a zachráněných
lidí dosahují v uctívání Boha svého vrcholu. Jejich nadšení bude přímo
přetékat (Zjevení 7,9-10; 14,2-3), jejich radost bude nepopsatelná, ne-
výslovná (Zjevení 19,6-7). Nebojme se a používejme směle své city pro
Boží slávu.

13 Který z biblických oddílů by se nejlépe hodil pro toho, na koho ruši-
vě působí, když lidé při chvalách ve shromáždění hlasitě chválí Boha?
a) Matouš 22,37
b) Lukáš 19,40
c) 1. Janova 4,19
d) Zjevení 14,2-3

Duchovně růst

City hrají velmi důležitou roli v našem duchovním růstu. Uvidíme
to, když se zamyslíme nad dvěma aspekty svého růstu.

Ovoce Ducha

Stejně jako v Adamově případě, i nám Bůh svěřil do péče nádhernou
zahradu. Je to zahrada našeho citového bytí. Máme zodpovědnost za
vykořenění "plev": hořkosti, hněvu (vášní), zloby a dalších nenávist-
ných pocitů (Efezským 4,31; Koloským 3,8). Ale Duch svatý, který v nás
přebývá, obdělává zahradu, aby nesla nádherné "ovoce" (Galatským
5,22-23).

Mohli byste se však zeptat: Je možné, aby náš duchovní růst byl
z větší části záležitostí emocionálního růstu? Ačkoliv může být těžké
tomu uvěřit, je to tak. Láska není myšlenka nebo přání. Je to cit. A je to
cit největší ze všech! A navíc, uvědomte si, že zbývající části ovoce
Ducha, uvedené v Galatským 5,22-23, jsou také city. Všechny maj í podle
1. Korintským 13,4-7 úzký vztah k lásce. Následující schéma to dobře
ilustruje:
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Raduje se z pravdy (radost)
Nedá se vydráždit (pokoj)
Je trpělivá (trpělivost)
Je laskavá (laskavost)

~:----- Nemá radost ze špatnosti (dobrotivost)
Láska vytrvá (vytrvalost)
Nevychloubá se (pokora)
Nejedná nečestně (sebeovládání)

Když láska dosáhne svého největšího rozvoje, pak můžeme milovat
Boha "z celého svého srdce" a "bližního jako sám sebe". (Lukáš 10,27)
Láska k našemu bližnímu je vyjádřena naší láskou vůči bratřím a se-
strám v Pánu (1. Janova 3,14), vůči cizincům (Lukáš 10,30-35) a do-
konce i vůči našim nepřátelům (Matouš 5,44).

Postoj Kristův

Dospěli jsme až k vrcholu našeho citového rozvoje ve chvíli, kdy
jsme dospěli do bodu, kde máme stejný "postoj" jako Ježíš (Filipským
2,5). Ježíš měl hluboký soucit se ztracenými, nemocnými a hladovými
(Matouš 9,36; 14,14; 15,32). Jak srdcervoucí byl jeho pláč nad Jeruza-
lémem (Lukáš 19,41-44). Jak velká byla láska, kterou nás miloval, když
za nás dal svůj život! (Zjevení 1,5) Je to tento postoj, který přiměl mili-
ony věřících, aby kázali evangelium.

14 Náš duchovní růst je spojen s našimi city, protože
a) když přijmeme Ježíše, již se v nás neobjevují negativní pocity.
b) náš emocionální růst je důležitější než znalost Bible.
c) ovoce Ducha má souvislost s našimi emocemi.
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Samostatně hodnocený test

1 Cvičit (káznit) svou mysl znamená
a) nenechat ji přemýšlet.
b) číst pouze Bibli.
c) přemáhat špatné myšlenky.

2 Co nás Žalm 1,1; Efezským 4,29 a 2. Timoteovi 2,16 učí o rozhovo-
rech?
a) Nemusíme se vyhýbat naslouchání špatným rozhovorům; jediné,

čemu je třeba, abychom se vyhnuli, je následování špatné rady.
b) Je třeba, abychom se vyhnuli rozhovorům, vyvolávajícím špatné

nápady a myšlenky, a je třeba, abychom vyhledávali prospěšné roz-
hovory.

3 Pro křesťana je studium užitečné, protože
a) pouze vzdělaní lidé mohou porozumět věcem Božím.
b) jej to činí lepším Božím správcem.
c) je třeba, aby křesťané ukázali, že jsou lepší než druzí.

4 Který z následujících lidí používá svou mysl při modlitbě?
a) Jiří studuje modlitby v Bibli. Když se modlí, používá některé myš-

lenky, které studoval, aby mu při modlitbě pomohly.
b) Tomáš se začíná modlit, vysloví všechno, co mu přijde na mysl.

Opakuje to, co jej napadlo několikrát, aby tak svou modlitbu pro-
dloužil.

5 Proti zvyku používat bezvýznamná slova při modlitbě se hovoří
v oddíle:
a) 1. Samuelova I,ll
b) DanieI9,4-19
c) Matouš 6,7
d) 1. Korintským 14,15
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6 Zakroužkujte písmeno předcházející každému PRAVDIVÉMU tvrze-
ní.
a. Poté, co je někdo spasen, nemusí se už nic dalšího učit.
b. Je třeba, aby křesťan používal svou duševní sílu a neustále pokračo-

val v růstu.
c. Pokud je křesťan dospělý, už není třeba, aby duchovně rostl.

7 Předpokládejme, že vyučujete skupinu nově obrácených křesťanů, že
je třeba, aby se duševně rozvíjeli. Který oddíl z Písma by byl pro vaše
vyučování nejvhodnější?
a) Matouš 6,9-13
b) Matouš 11,25-26
c) Skutky 4,24-30
d) Židům 5,11-14

8 Přiřaďte k níže uvedeným příkladům (vlevo), v nichž je popsáno, jak
lidé používají svou vůli, způsob, jakým si to Bůh přeje (vpravo) .
.. ..a Jiří se vyhýbá místům, na kterých I) Poslouchat Boha

je pokoušen, aby dělal špatné věci. 2) Vyhýbat se zlému
.... b Marie dává nějaké potraviny rodině 3) Vyvolit si dobré

v nouzi. 4) Činit dobré
.... clan činí to, co Bůh chce,

ačkoliv jeho vlastním přáním
by bylo dělat něco jiného .

.. ..d Tom se rozhoduje prostudovat knihu,
která mu pomůže být lepším křesťanem .

.... e Marek pomáhá staré ženě s nějakými
opravami v jejím domě.

9 Zakroužkujte písmeno předcházející každému PRAVDIVÉMU tvrze-
ní.
a. Boha nezajímá, když mu vyjadřujeme svou lásku, protože předem

ví, co cítíme.
b. Zralý křesťan nemusí navenek ukazovat, co cítí vůči Bohu.
c. Bůh chce, abychom vyjádřili své city a nadšení ve chvále, když jej

uctíváme.
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10 Mít postoj Kristův znamená, že chceme
a) být bez hříchu a dokonale poslušní.
b) mít hluboký zájem o nespasené lidi.
c) milovat pouze křesťany.
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Odpovědi na studijni otázky

8 c) Pro nás je velmi důležité naprosto poslouchat Boha.

t přemýšlet o něm a zvažovat, co znamená.

9 Ano, protože Bůh nám dá sílu, abychom je přemohli.

2 Vaše odpověď. Označili jste některé činnosti jako "začnu dělat"? Dou-
fám, že brzy budete moci označit všechny činnosti jako "dělám"!

tO a. 2) Moc rozhodnutí je v našich rukou.
b, 2) Moc rozhodnutí je v našich rukou.
c. I) Bůh nám pomáhá, když jsme slabí.
d, 1) Bůh nám pomáhá, když jsme slabí.
e. 1) Bůh nám pomáhá, když jsme slabí.

3 a) použitím Božího slova můžeme překonat špatné myšlenky.

11 b) Udělat dobré rozhodnutí na základě Božího slova a pod jeho vede-
ním.

4 b) Poukážete na to, že přestože Bůh zjevuje věci nevzdělaným, také
od nás očekává, že budeme studovat jeho Slovo ... by byla nejlepší od-
pověď. Odpověď a) není správná, protože všichni věřící potřebují znát
Boží slovo. Odpověď c) nám poskytuje důvod, který je však příliš sla-
bý. Křesťané by měli dělat určité věci, protože je o to žádá Bůh, ne
proto, aby udělali dojem na svět.

t2 Poslouchat Boha, vyhnout se každému druhu zla, zvolit si to, co je
správné, a činit dobré.

5 c) Pečlivě přemýšlet o tom, co chceme říci.

13 b) Lukáš 19,40. To by byl nejlepší biblický verš, protože ukazuje, že
se Ježíš nepokoušel utišit ty, kteří jej chválili. Přijal ten druh chvály.

6 Vaše odpověď. Doufám, že se budete snažit najít způsob, jak využít
své schopnosti nebo znalosti k pomoci druhým.
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14 c) Ovoce Ducha má souvislost s našimi emocemi.

7 a) Mariana. Její postoj ukazuje, že chce rozvíjet své myšlení podle
Židům 5,11-14.




