
6.lekce
Správa toho, co máme

Do této chvíle jsme naše studium zaměřili na správu jednotlivých
elementů našeho bytí - jako např. intelektu, vůle, emocí a těla. Nyní se
budeme zabývat studiem správcovství ze dvou velmi osobních oblastí
vlastnictví, které nám Bůh svěřil: času a schopností. Jsou osobní ve vel-
mi konkrétním slova smyslu, protože mají úzkou souvislost s námi sa-
mými. Je neoddiskutovatelným faktem, že nikdo z nás nemůže existo-
vat, aniž by měl čas a schopnosti.

Jako Boží správci potřebujete, abyste dokázali co nejlépe využívat
oblasti, které vám Pán dal. Následující lekce byla sepsána za účelem
poskytnutí rady v této záležitosti. První část vám poskytne některé ná-
pady, jak dobře využít svůj čas; druhá část vás bude vyučovat, jak obje-
vit, rozvíjet a používat schopnosti pro Boží slávu.

Přehled lekce

Dobře využívat čas
Investovat své schopnosti
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Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

• Vyjmenovat jednotlivé kroky, které můžete podniknout, abyste ob-
jevili své schopnosti a rozvíjeli je.

• Zhodnotit osobní jmění času a schopností, které vám Bůh dal, a pod-
dat je jemu.

Studijní činnost

1. Tato lekce může proměnit váš život! Může vám pomoci objevit skrytý
talent nebo schopnost, jež můžete použít pro Pána. Studujte ji pozor-
ně. Vyhledejte si a přečtěte všechny uvedené biblické odkazy.

2. Zodpovězte studijní otázky a zkontrolujte si odpovědi na ně. Pokud
je to vyžadováno, napište odpověď na studijní otázku do svého po-
známkového sešitu. Po ukončení studia celé lekce si ji znovu zopa-
kujte, pak vypracujte samostatně hodnocený test a zkontrolujte si
odpovědi na otázky.

3. Zopakujte si 2. část (3. - 6. lekci), pak vypracujte studijní zprávu za
2. část a odevzdejte ji svému instruktorovi ICI.
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Rozpracování lekce

DOBŘE VYUŽÍVAT SVŮJ ČAS

Některé nápady týkající se času

Úkoll: Uveďte popis vlastností času a podstatu zodpovědnosti člověka
za svůj čas.

Zvláštní vlastnosti času

DOZADU +.:" ===================.. DOPŘEDU

MINULOST ----------.. BUDOUCNOST

Čas je velmi zvláštní věc. Je jako cesta, avšak jsou zde určité odliš-
nosti. Na cestě se můžeme pohybovat dopředu nebo dozadu, v čase se
pohybujeme pouze dopředu. Vždy se pohybujeme směrem
k budoucnosti, nikdy se nevracíme k minulosti. Můžeme se vrátit do
města, kde jsme kdysi žili jako děti, ale nemůžeme se znovu stát dětmi!
Na cestě se můžeme na chvíli zastavit; v čase se však zastavit nemůže-
me. Nemůžeme zůstat věčně mladí; musíme se prostě pohybovat vpřed
ke zralému věku ... smrti ... a věčnosti.

Čas je velmi cenná věc. Na rozdíl od jiného majetku si více času
nemůžeme koupit ani pro někoho jiného, ani pro sebe. Kolik lidí by
rádo zaplatilo jmění jen, aby mohli žít ještě o několik roků déle! Nemů-
žeme ušetřit čas, abychom jej využili později nebo jindy; pokud jej ne-
využijeme ted', ztratíme jej.

Z některých pohledů se čas může zdát relativní. Pro studenta je delší
než pro profesora. Také pro posluchače ve shromáždění je čas delší než
pro kazatele.
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Čas našeho života

Bůh rozhoduje, kolik času máme pro náš pozemský život, jak uka-
zuje sama zkušenost Chizkijáše (2. Královská20,1-6). Bůhjetedy vlast-
níkem našeho času. Každému z nás dává svůj čas. A pomysleme si,
kolik lidí říká, že pro Boha nemají žádný čas!

Každá lidská bytost je Bohu zodpovědná za způsob, jak naloží s časem
svého života. Roky života strávené ve službě Pánu nejsou stejné jako
několik hodin, které jsou mu před smrtí věnovány. Nemůžeme srovná-
vat Pavla (2. Timoteovi 4,6-8) se zločincem, který činil pokání (Lukáš
23,41-43). Oba byli spaseni; ten první však dal Bohu roky, ten druhý
pouze zbytky. Bůh si přesto vždy zasluhuje to první a nejlepší!

Bůh zaslíbil těm, kteří jej poslouchají, dlouhý život (2. Mojžíšova
20,12; 23,26; 5. Mojžíšova 30,20; Žalm 91,16; Přísloví 4,10). A naopak
- ukracuje život zlých (1. Samuelova 2,31-33; Přísloví 10,27).

1Které tvrzení nejlépe popisuje podstatu zodpovědnosti člověka za svůj
čas?
a) Není důležité, co člověk právě dělá se svým časem, pokud nakonec

skončí v nebi.
b) Protože čas je člověku dán samým Bohem, bude muset skládat účty,

jak s ním zacházel.
c) Jelikož člověk nedokáže ani čas ušetřit, ani ho získat víc, neměl by

se příliš strachovat o to, co s ním udělá.

2 Čas můžeme popsat jako
a) cestu, po které se člověk může pohybovat dopředu a dozadu.
b) cennou hodnotu, jejímiž jsme vlastníky.
c) jako určitý majetek, s nímž nám Bůh dovoluje zacházet.

Organizování času

Úkol 2: Uveďte strategii, která člověku pomůže řešit problémy
s využíváním svého času.
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Úkol 3: Podle příkladů, uvedených v této lekci, napište seznam svých
povinností, týdenních závazků, denní rozvrh a seznam věcí, které musíte
udělat.

Nyní, když chápeme, že čas našeho života je důvěra, kterou Bůh
svěřil do našich rukou, nejlogičtější věcí, kterou můžeme udělat, je vy-
užívat čas podle jeho pokynů (Efezským 5,16; Koloským 4,5). Aby-
chom to mohli činit, musíme si svůj čas zorganizovat. Protože hodiny,
strávené v zaměstnání, jsou nám již vlastně vzaty, budeme se zabývat
pouze časem, který můžeme využít podle vlastní volby. Zde jsou někte-
ré návrhy:

Vytvořte si seznam svých povinností

Vzpomenete si ještě na tři kategorie investování ze 3.1ekce? Jsou to:
Bůh, ostatní a my sami. Dále byla ve 3. lekci uvedena strategie cílů,
priorit a plánů. Nyní je můžeme aplikovat, abychom pro každou svou
povinnost určili danou část času.

J. Čas pro Boha. To je naše nejzákladnější povinnost a naše první
priorita. Bůh určil, že sedmina našeho času má být oddělena zvláště pro
něho (2. Mojžíšova 20,9-10). Je zde však ještě i čas, který potřebujeme
oddělit k osobnímu ztišení. Všimněte si Ježíšova příkladu v Markovi
1,35. Je třeba, abychom si oddělili čas, kdy budeme sami s Bohem, bu-
deme se modlit a studovat jeho Slovo. Pokud to neděláme nebo jsme to
přestali dělat, dlužíme Bohu čas. A musíme mu jej vrátit. Nebo nemusí-
me? - Co myslíte?

3 Jakým konkrétním způsobem bychom mohli aplikovat Ježíšův pří-
klad, uvedený v Markovi 1,35, do svého vlastního života?

2. Čas pro druhé. V první řadě, pokud jsme ženati či vdané, je třeba,
abychom si oddělili čas na rozhovor o společných zájmech se svou
manželkou či manželem. Jsme jedno tělo (1. Mojžíšova 2,24). Navzá-
jem se potřebujeme. Někdy se dvěma lidem daří žít podjednou střechou
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tak, jako kdyby byli naprostí cizinci. Neudělat si pro druhého čas může
být první krok k pozdějšímu rozbití manželství.

V druhé řadě je třeba, abychom si udělali čas pro své děti. Mají své
vlastní potřeby a problémy, a během chvíle, který si na ně uděláme, se
jimi můžeme zabývat a hledat společně řešení. Je to chvíle, kdy jim
můžeme radit a dát najevo, že o ně máme zájem.

Pak přichází čas pro své bratry a sestry ve víře. Je to chvíle pro spo-
lečné uctívání Pána a společné studium Bible. Je to čas pro prohlubová-
ní obecenství. Je to chvíle pro budování vřelého přátelství s ostatními
věřícími.

A naposledy je třeba, abychom si oddělili čas pro druhé lidi. Je to
doba, kterou oddělujeme pro práci pro Pána. Je to čas, kdy svědčíme,
kážeme, vyučujeme nebo radíme. Je to doba, ve které můžeme dělat
dobré věci pro druhé.

3. Čas pro sebe. Zdá se to sobecké, že? Avšak každý si potřebuje
oddělit čas pro odpočinek, rekreaci nebo přemýšlení - a pro vytváření
plánů! Takovým způsobem budeme v lepším stavu pro službu Pánu.

4 Rozdělte si stránku ve svém pracovním sešitě do tří oddílů podle
naznačeného vzoru a nadepište je: Čas pro Boha, čas pro druhé, čas pro
sebe. Do každého oddílu si vepište své povinnosti:

Čas pro druhéČas pro Boha Čas pro sebe

Používejte zápisník

Jakmile jste si jednou zapsali své povinnosti, je třeba, abyste si je
zapsali do zápisníku či diáře. Diáře jsou malé zápisníky pro zaznamená-
vání každodenních schůzek. Existují jednoduché verze, kam si můžete
zapsat hlavní úkoly, i podrobnější, které mají denní dobu rozdělenou po
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půlhodinách. Jednodušší formy diářů jsou cenově přístupné a stačí na
záznamy, které by si křesťanský pracovník měl dělat.

Následující příklad je návrh pro křesťana, který pracuje na půl úvaz-
ku:

Květen Květen

Pondělí Čtvrtek
1~.00P~~ 14.00. N<:W-IUva.~

.. ~ ~~
1~.30 N~ JM\A. J~ ~. 1'6.30 R~01- ~ ~ ~

Úterý Pátek
10.00~~a.~ 1'1.00 VekM.- d.4ta.t ~~ ~

Středa Sobota
1'1.00~ 14.00P~~~-

~~Nl.

~c~

Neděle
10.00~

Můžete se zeptat: Jaké výhody poskytuje křesťanskému pracovníko-
vi diář? Odpověděl bych, že jsou tři:

I. Nezapomenete, co jste si dojednali, pokud máte takových schůzek
nebo povinností více. (Předtím, než jsem si začal své závazky zapi-
sovat, podařilo se mi jednou dokonce zapomenout, že jsem slíbil, že
budu v určitém sboru kázat!)

2. Pomůže vám to, abyste si určité setkání nedohodli na dobu, kdy už
máte něco jiného.

3. Pomůže vám to, abyste si dobře a s předstihem naplánovali svůj čas.

Samozřejmě, je třeba, abyste se do svého diáře dívali každý den,
abyste na své závazky nezapomněli. Jakmile jste již něco splnili, může-
te si to odškrtnout. To vám pomůže zpřehlednit si, které závazky jsou
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stále ještě před vámi, abyste si je popřípadě přesunuli na jiný termín,
bude-li to nezbytné.

5 Zapište si do svého pracovního sešitu všechny své závazky či povin-
nosti na příští týden, uveďte u nich den a čas. Řiďte se výše uvedeným
příkladem.

Vytvořte si rozvrh

Možná si myslíte, že je zbytečné psát do diáře to, co děláte jako
každodenní rutinu: modlitby, návštěvu shromáždění, práci v zaměstnání
atd. V takovém případě by mohlo být užitečné, kdybyste si vypracovali
rozvrh typického dne. Tento rozpis vám pomůže uvědomit si věci, které
je třeba každý den v konkrétní dobu dělat. Váš rozvrh může také pomo-
ci druhým pochopit, že máte určitý čas, oddělený ke zvláštnímu účelu.
Nikdo vás například nepřijde navštívit v době, kdy odcházíte do práce.
Občas se však stane, že vás někdo z příbuzných nebo přátel navštíví ve
chvíli, kdy jste připraveni odejít do shromáždění.

Rozvrh, který zde uvádíme, je navržen pro křesťana, který pracuje
jako zaměstnanec, a pro věřící ženu v domácnosti. Můžete si samozřej-
mě tyto rozvrhy přizpůsobit zvyklostem, panujícím ve vaší zemi, i svým
vlastním potřebám.
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Rozvrh pro zaměstnance

6.00 budíček
6.30 modlitby
7.00 snídaně
7.15 odchod do zaměstnání
8.00 začátek pracovní doby
12.00 oběd
12.30 studium
13.00 práce
17.00 návrat domů
17.45 sprcha
18.15 večeře
18.45 volno
19.00 shromáždění ve sboru
21.30 návrat domů
22.00 modlitby a jde se spát

Zodpovědný křesťan

Rozvrh pro ženu v domácnosti

6.00 budíček
6.30 modlitby
6.45 příprava snídaně
7.00 snídaně
7.15 ztišení s dětmi;

děti odcházejí do školy
7.30 čtení Bible a studium
8.00 úklid domácnosti a nákupy
12.00 oběd
12.30 mytí nádobí
13.00 činnost s dětmi; návštěvy
17.00 příprava večeře
18.00 koupání a mytí
18.45 úklid
19.00 shromáždění ve sboru
21.30 návrat domů
22.00 modlitby a jde se spát

6 Vypracujte si do svého pracovního sešitu svůj denní rozvrh. Jako
vzor můžete použít rozvrh uvedený výše. Pomůže vám to, abyste si ne-
zapomněli oddělit čas pro každou ze svých povinností. Použijte seznam,
který jste si vypracovali jako odpověď na otázku číslo 4.

Napište si seznam věcí, které máte udělat

Technika, jež nám pomůže lépe využívat svůj čas, je plánovat si kaž-
dý den, co se chystáme dělat následujícího dne. Tato technika je zvláště
prospěšná pro lidi, kteří zaměstnávají sami sebe, pro křesťanské pra-
covníky na plný úvazek nebo pro ženy v domácnosti. Abyste to mohli
uskutečnit, je třeba, abyste si napsali všechny věci, které potřebuje udě-
lat následujícího dne. Někteří lidé si obvykle napíší jednoduchý seznam;
jestliže je však více věcí, které je třeba vykonat, jsou tací, kteří dávají
přednost tomu, aby si své činnosti mohly rozdělit do jednotlivých kate-
gorií.
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Napsat dopis: Navštívit:
Pastorovi N.N. Bratra A.B.
Biskupovi Pana Lukáše S.
Mamince Dvořákovy

Koupit: Zaplatit:
3 žárovky Účet za elektřinu
Známky Knihy

Když máte seznam věcí, které je třeba udělat, pomůže vám to zařídit
všechny věci včas. Proč byste se měli omlouvat za to, že jste tak dlouho
čekali s odpovědí na něčí dopis? Anebo byste se vypravili na návštěvu
nemocného, až už je zdravý? Anebo byste platili pojištění na auto
v poslední možný den a museli čekat v dlouhé frontě lidí, kteří dělají to
samé? A navíc, seznam, vytvořený podle kategorií, vám pomůže neza-
pomenout na něco, co je skutečně důležité a co můžete udělat zároveň
s něčím jiným, podobným. Proč byste se měli znovu vypravit do města
s dopisem, který jste zapomněli poslat, nebo do obchodu pro něco, co
jste zapomněli koupit?

7 V zápisníku nebo na samostatném listu papíru si napište seznam věcí,
které máte udělat. Máte dvě nebo tři věci, které byste měli udělat záro-
veň? Pokud tomu takje, spojte je dohromady, řídíce se příkladem uve-
deným v této lekci.

8 Jakub zjišťuje, že slíbil, že vezme svého syna na výlet a zároveň si na
stejnou dobu domluvil s přítelem studium Bible. Jakub by se mohl těm-
to problémům v budoucnu vyhnout, kdyby
a) si vytvořil denní rozvrh.
b) si vytvořil seznam věcí, které má udělat.
c) kdyby si vedl diář.

Buďte dochvilní

Existují lidé, kteří proklínají vynálezce hodin; jsou přesvědčeni, že
toto zařízení udělalo z člověka otroka. Důsledkem toho vždycky všude
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přijdou pozdě. Jiní lidé neorganizují svůj čas a věci nejsou udělány teh-
dy, kdy udělány být mají.

Zvyk chodit všude pozdě může být velmi dobře výsledkem našeho
postoje z doby, kdy jsme ještě Ježíše neznali. Myslelijsme si stejně jako
spousta dalších lidí, že máme ještě mnoho času, než budeme muset sklá-
dat své účty Bohu. Je však důležité si uvědomit, že Bůh činí věci včas
(Galatským 4,4; Titovi 1,2-3). Ježíš také rád dělal věci v pravý čas a chtěl
na svých posluchačích, aby dělali to samé (Lukáš 22,14; Jan 7,6).

Jako správci svého času bychom měli dělat věci přesně a být při
setkáních dochvilní. Také tím ukážeme, že nám na druhých záleží. Když
máme s někým schůzku v deset hodin dopoledne, proč bychom jej ne-
chali, aby ztratil půlhodinu, protože přijedeme až v půl jedenácté? Za-
městnanec se snaží být v práci včas. Měli bychom se snažit o to samé,
abychom včas odcházeli na domluvenou schůzku a včas se na ni dosta-
vili.

"""tl111111111,

Využívejte čas, kdy musíte čekat

Můžete výhodně využívat čas čekání v čekárně, cesty do práce auto-
busem nebo vlakem na výlet. Můžete číst knihu, studovat svou lekci,
svědčit o Ježíši člověku, který sedí vedle vás, nebo přemýšlet o něčem
poučném. To samé můžete dělat, když čekáte ve frontě na poště.

9 Do svého pracovního sešitu si napište seznam činností, které byste
mohli dělat, když někde čekáte.



Zpráva toho, co máme 131

INVESTOVAT sVÉ SCHOPNOSTI

Některé úvahy o schopnostech

Úkol4: Uveďte sdělení, která se shodují s tím, co Matouš 25,14-30 učí
o správcovství našich schopností.

Jakjižjsme si řekli ve 2.lekci, u Matouše 25,14-30 nás Ježíš učí, že
každý člověkje Božím správcem. Podobenství, které zde uvádí, sestává
ze tří prvků: a) člověk neboli vlastník, představující Boha; b) služebníci
neboli správci, představující lidstvo; c) hřivny, představující talenty ne-
boli schopnosti.

Podobenství nás také učí čtyřem věcem:

1. Bůh každému člověku dává talenty či schopnosti. Každý služebník
obdržel určitý počet hřiven.

2. Každý člověk je jiný. Někteří mohou být velmi schopní, možná by-
chom o nich dokonce mohli říci, že to jsou géniové. Ostatní, kterých
je většina, mohou být průměrní, tj., mají normální schopnosti. Ajiní
nejsou tak schopní, jako ti předcházející.

3. Bůh chce, aby každý lidský tvor rozvíjel schopnosti, které od Boha
dostal, podle jeho plánu. Dokonce i služebník by měl investovat pe-
níze, aby z nich měl majitel užitek.

4. Každý člověk bude muset skládat účty Bohu ze způsobu, jakým po-
užíval schopnosti, které mu Bůh dal. Služebníci, kteří investovali
peníze, byli odměněni; služebníci, kteří tak neučinili, byli potrestá-
ni.

Někteří lidé mají zvláštní nadání kreslit, někteří mají hudební sluch,
jiní jsou zase dobří mechanici. Někteří lidé jsou rození učitelé, zatímco
jiní mají buňky na obchodování. Kdybychom se zeptali vynikajících
spisovatelů, skladatelů, básníků, profesionálů a umělců na tajemství je-
jich úspěchu, mnozí z nich by řekli: ,,Jedna část je velká píle, druhá je
ovšem díky schopnosti, kterou mám od Boha."
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10 Zakroužkujte písmeno před každým tvrzením, které se shoduje
s Ježíšovým učením o schopnostech u Matouše 25,14-30.
a) Lidé s malým množstvím schopností mají za jejich investování stej-

nou zodpovědnost jako ti, kteří jich mají hodně.
b) Každý člověk potřebuje rozvíjet své schopnosti, ať již jich má hodně

nebo málo.
c) Jen málo lidí má skutečně nějaké schopnosti nebo talenty.
d) Lidé si mohou svobodně vybrat, zda budou nebo nebudou ochotni

skládat Bohu účty nebo jak budou používat své schopnosti.
e) Každý člověk má stejné množství talentů nebo schopností.

11 Podobenství u Matouše 25,14-30 se skládá ze tří prvků, které před-
stavují
a) Boha, člověka a služebníky.
b) Služebníky, správce a vlastníka.
c) Boha, každého člověka a schopnosti.
d) Vlastníka, hřivny a talenty.

Objevte své skryté schopnosti

Úkol5: Vyberte příklad lidí, kteří objevili své schopnosti tím, že se drže-
li kroků, které jsou uvedených v této lekci.

Někteří lidé si myslí, že nemají žádný talent. Stěžují si, že nemohou
pro Pána nic dělat. Avšak podle toho, co učil Ježíš, neexistuje nikdo,
kdo by neměl vůbec nic, nikdo, kdo by neměl aspoň jednu schopnost.
Skutečností je, že tito lidé ještě neobjevili své schopnosti. Možná jsou
jim jejich schopnosti ještě skryty, spí, čekají na své budoucí použití.
Jestliže si myslíte, že mezi tyto lidi patříte, doporučuji vám, abyste udě-
lali následující tři kroky:

1. Ptejte se Pána. Ve 3. lekci jste se učili o skutečnosti, že Bůh má
pro váš život plán. Bůh vám nepochybně dal schopnost, nezbytnou pro
to, abyste mohli jeho plán naplnit. Proste jej, aby vás vedl a pomohl
vám objevit tyto talenty, abyste je mohli používat pro jeho slávu.



Zpráva toho, co máme 133

Jedna sestra byla nešťastná při pomyšlení na to, že nemá žádné schop-
nosti. Když svůj problém přednesla před Pána, vzpomněla si, že umí
skvěle upéct určitý druh cukroví. Pozvala k sobě jednu z učitelek neděl-
ní školy a naplánovala, že u sebe doma udělá setkání pro děti. Pak upek-
la cukroví, koupila limonádu a pozvala k sobě děti ze sousedství. Když
u ní děti byly, učitelka je naučila některé písně a vyprávěla jim příběh
z Bible. Setkání mělo velký úspěch, tak velký, že ta sestra pokračovala
ve využívání svého talentu tímto způsobem. Během nějaké doby se stal
dům této sestry evangelizačním centrem pro tu část města, v níž žila.

2. Dívejte se kolem sebe. Když to uděláte, uvidíte kolem sebe, ve
svém sboru, okolí i ve městě mnoho potřeb. Díky tomu uvidíte mnoho
příležitostí k činění dobrého. Tyto příležitosti jsou jedním ze způsobů,
které Bůh užívá k tomu, aby nám pomohl objevit naše talenty a použí-
vat je podle jeho vůle. Robert Raikes založil první nedělní školu právě
proto, že viděl velkou potřebu, stejně tak i Robert Baden-Powell založil
chlapecký skauting.

3. Pokuste se o nějakou novou činnost. V zemi, kde žiji, máme rčení:
"Ten, kdo nebude riskovat, nepřekročí řeku." To znamená, že musíte
podniknout určitý risk, když se pokoušíte zjistit, máte-li k něčemu no-
vému schopnosti nebo ne. Jedna stará žena, které bylo již více než osm-
desát let, se naučila malovat olejovými barvami jen tak pro vlastní potě-
šení. Nikdy by si nepomyslela, že by se mohla díky svým obrazům stát
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světové proslulou. Kolik let prožila a přitom v ní dřímal skrytý talent!
Co se týče mé vlastní zkušenosti, musel jsem se přepravit ne přes řeku,
ale přes samotný Atlantský oceán, abych mohl napsat tento kurz. Vždy
jsem rád vyučoval, ale před dvaceti lety bych si nikdy nepomyslel, že
budu psát knihy.

Zajímá vás nějaká konkrétní činnost? Buďte odvážní! Možná právě
vám dal Bůh k dané činnosti talent.

12 Zakroužkujte písmeno před každým popisem člověka, který se při
objevování svého talentu řídí kroky, popsanými v této lekci.
a) Jakub si nemyslí, že by měl nějakou schopnost, kterou by mohl vyu-

žít pro Pána. Když se však za tuto záležitost modlí, uvědomí si, že je
schopný opravovat interiér i exteriér budov. Nabídne se, že provede
některé opravy, které sborová budova potřebuje.

b) Marie má ráda hudbu a přemýšlí, jestli k ní má nadání. Jeden
z vedoucích v jejím sboruji požádá, aby pomohla vést zpěv v nedělní
besídce. Marie odmítne, protože se bojí, že by se před ostatními mohla
ztrapnit.

c) Michal se dozvěděl, že v dorostu jeho sboru není třída pro chlapce
od 12 do 15 let. Hovoří o tom se svým pastorem a rozhodnou se, že
pro ně vytvoří třídu. Brzy do nové třídy chodí řada chlapců.

13 Možná právě vy máte nějaký skrytý talent. Užjste se někdy pokusili
zjistit, co by to mohlo být? Do svého pracovního sešitu odpovězte na
následující otázky:

a) Užjsem se modlil a žádal Boha, aby mě vedl při hledání mých skry-
tých schopností, které mi dal?

b) Jaké jsou potřeby v mém sboru, okolí nebo ve městě, kde žiji? Jsou
tam nějaké možnosti pro to, abych byl prospěšný?

c) Jsou nějaké nové možnosti, které mne zaujaly a které bych se mohl
pokusit dělat?
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Rozvíjení vašich schopností

Úkol 6: Uveďte tvrzení, vysvětlující, co pro člověka znamená rozvíjet
jeho schopnosti a vydat je Bohu.

Rozvoj je nezbytný

Každý člověk má vrozené schopnosti k dělání určitých věcí; pokud
je však takový člověk neinvestuje, tj., nebude je rozvíjet, mohou být
ztraceny (Matouš 25,28). Neužitečný služebník měl určité schopnosti,
a proto mu jeho pán svěřil hřivnu. I vy máte určité schopnosti, které
vám Bůh svěřil, a očekává od vás, že je budete rozvíjet.

Rozvoj je možný

Své schopnosti můžete rozvíjet ve dvou úrovních. První úroveň ob-
sahuje pečlivé zjištění a naslouchání těm, kteří již vědí, jak dobře dělat
to, co se chcete naučit a pakje napodobovat v praxi. Nikdo se nenarodil
s tím, že by vše znal, ale všichni jsme se narodili se schopností naučit se
mnoho věcí. Z těchto mnoha možností první byly chodit a mluvit. A my
jsme se učili, jak to dělat, že? A tak pokud budete mít schopnost něco
dělat, můžete se to naučit touto prostou metodou. Chcete se naučit učit?
Naslouchejte dobrému učiteli a napodobujte ho. Chcete se naučit hrát
na nějaký nástroj? Můžete se tomu naučit dokonce, aniž byste znali
noty! Pokud máte dobrý hudební sluch, mohlo by vám stačit sledovat,
jak dobrý muzikant hraje, nechat si od něj poradit a pak cvičit a cvičit.
Nenechte se odradit, pokud vaše pokusy nebudou zpočátku znít tak dobře.
Pokračujte ve cvičení; časem budete úspěšní.

Druhou úrovní může být rozvíjení svého talentu v nějakém kurzu,
abyste získali více znalostí a dovedností v tom, co již děláte. Může se
však stát, že se rozhodnete pro nějaký kurz, aniž byste měli předcháze-
jící zkušenosti. V takovém případě bych chtěl pouze zdůraznit, že po-
kud se učíte něco, co se nechystáte používat v praxi, bude to mít velmi
malý užitek při rozvíjení vašeho talentu. Zatloukat hřebíky se naučíte
jedině tak, když budete používat kladivo, ačkoliv zpočátku se možná
strefíte spíš do některého svého prstu!
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14 Pokud byste svému příteli vysvětlovali, proč je důležité, aby rozvíjel
své schopnosti, který biblický oddíl by k tomu bylo nejvhodnější pou-
žít?
a) 2. Mojžíšova 31,1-11
b) Matouš 25,28
c) 1. Petrova 4,10

Odevzdat své schopnosti Pánu

Někteří používají schopnosti, které jim Bůh dal, ke špatným zámě-
rům. Jiní je používají ke svým vlastním cílům. Jak šťastní jsou však ti,
kteří je vydali Pánu, aby je použili v jeho službě! Dal vám Bůh krásný
hlas? Používejte jej pro jeho slávu. Jste tesařem nebo zedníkem? Vaše
schopnosti, pokud budou vydány Bohu, mohou posloužit při budování
sborové budovy nebo při opravách.

15 Které své schopnosti byste rádi vydali Pánu?

Mladý křesťan si všiml, že na autobusech, jezdících v jeho zemi,
jsou reklamy, ale žádná, která by hovořila o Kristu nebo o církvi. To jej
vedlo k rozhodnutí, aby pro Boha využil talent, který mu Bůh dal. Proto
vytvořil evangelizační nápisy, jež by bylo možno namalovat na autobu-
sy. Dnes je majitelem velké společnosti, distribuující tisíce takových
nápisů do celého světa.

Příklad Dorkas inspiroval tisíce křesťanských žen, aby své schop-
nosti zasvětily práci pro Pána. Jejich ruce s jehlou a nití sloužily k šíření
Božího království a k činění dobra pro druhé. To je způsob, jakým Bůh
chce, abychom využívali schopnosti, které nám dal (1. Petrova 4,10).

Bůh může těm, kteří mu vydali své talenty, dát zvláštní schopnosti.
Může jim dát nadpřirozenou moudrost a dovednosti v jejich práci pro
něj. Všimněte si v 2. Mojžíšově 31,1-11 a 35,30-36,1, jak Bůh naplnil
dva izraelské řemeslníky svým Duchem. Pokud budete žádat Pána,
můžete být požehnáni stejným způsobem.
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16 Samuel chce vydat Bohu své schopnosti opravovat elektrické pří-
stroje. To znamená, že by Samuel měl
a) absolvovat kurz oprav elektrických přístrojů.
b) získat praxi v opravách těchto zařízení.
c) používat svou schopnost způsobem, který poctí Boha.



138 Zodpovědný křesťan

Samostatně hodnocený test

1 Jestliže Jiří věří, že Bůh je vlastníkem jeho času, měl by
a) moudře využívat veškerý svůj čas, aby mohl složit Bohu dobré účty.
b) se soustředit na to, aby roky, které mu ještě zbývají, odevzdal Bohu.
c) neměl by se zabývat časem, protože jeho čas patří Bohu.

2 Náš čas není jako náš další majetek, protože
a) nám neomezeně patří.
b) to není něco, z čeho bychom měli přímo skládat účty.
c) Bůh má větší zájem na tom, jak s ním naložíme.
d) si ho nemůžeme více koupit, ani jej prodat.

3 Přiřaďte každou činnost (vlevo) k druhu povinnosti, kterou předsta-
vuje (vpravo). Zapište číslo povinnosti před jednotlivé aktivity.

.... a Hovořit s dcerou I) Čas pro Boha

2) Čas pro druhé

3) Čas pro sebe

.... b Navštívit shromáždění

.... e Vzít děti na výlet

.... d Četba Bible a modlitba

.... e Pohovořit o problému s manželem nebo manželkou

.... fUdělat si čas na odpočinek (rekreaci)

.... g Vytváření plánů pro budoucnost

.... h Návštěva nemocného přítele

4 Uvádíme seznam problémů (vlevo). Tyto problémy mohou být řeše-
ny, jestliže si člověk zorganizuje svůj čas jedním z níže uvedených způ-
sobů (vpravo). Napište číslo způsobu před každý problém, který by po-
mohlo vyřešit.
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••••3 Annin přítel ji přišel navštívit právě
ve chvíli, kdy byla na odchodu
do shromáždění.

.... b Jan si uvědomuje, že slíbil kázat
ve dvou shromážděních ve stejnou
dobu .

•... e Marie se musí znovu vrátit do města pro
známky, které zapomněla koupit.

.... d Tom si musel spolu s ostatními vystát dlouhou
frontu, protože odkládal zaplacení složenky
s pojištěním auta na poslední den .

••. .e Václav zapomněl, že má vést chvály ve shromáždění.

1) Vést si záznamy
o sjednaných schůzkách

2) Udělat si denní rozvrh
3) Napsat si seznam věcí,

které je třeba udělat

5 Podobenství u Matouše 25,14-3 Onám říká, že služebníci budou muset
skládat účty ze svého hospodaření vlastníkovi. To znamená, že
a) schopnosti člověka jsou ve skutečnosti vlastnictvím Boha a že musí

Bohu říci, jak je využil.
b) podobenství má co do činění s těmi, kteří jsou skutečnými služební-

ky, ne s lidmi, kteří jsou samostatně výdělečně činní.
c) vlastník představuje bud' rodiče dotyčného člověka, nebo vedoucí

církve.

6 Jana by ráda investovala své schopnosti vyučovat. To znamená, že by

a) se měla modlit a prosit Boha, aby jí ukázal, jaké jsou její schopnosti.
b) si měla pečlivě střežit tuto svou schopnost, protože ví, že to je to

jediné, co má.
c) by se měla snažit více se o vyučování dozvědět a uvést do praxe to,

co se naučila.

Předtím, než budete pokračovat ve studiu 7. lekce, vypracujte studij-
ní zprávu za 2. část a odešlete vyplněný list s odpovědí instruktorovi
ICI.
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Odpovědi na studijní otázky

9 Vaše odpověď.

1 b) Protože čas je člověku dán samým Bohem, bude muset skládat
účty, jak s ním zacházel.

10 Tvrzení a) a b) se shodují, zbývající tři se neshodují.

2 c) Jako určitý majetek, s nímž nám Bůh dovoluje zacházet.

11 c) Boha, každého člověka a schopnosti. Jak tato lekce zdůrazňuje,
třemi prvky jsou vlastník, správci a hřivny. Představují Boha, každého
člověka a schopnosti. Nezaměňujte tyto tři prvky s tím, co představují.

3 Vaše odpověď. Pravděpodobně jste uvedli potřebu oddělení pravidel-
ného času každý den pro modlitbu a čtení Božího slova.

12 a) Jakub a c) Michal. Jaký příklad, uvedený v této lekci, by podle
vašeho názoru mohl pomoci Marii, když se jím bude řídit?

4 Vaše odpověď. Nevynechali jste nějakého člověka nebo činnost, které
jsou důležité?

13 Doufám, že jste skutečně důkladně uvažovali nad odpověďmi na
naše otázky! Vaše odpovědi by vás mohly vést k objevení některých
schopností, o kterých jste ani nevěděli, že je máte. A možná jste si všim-
li některých potřeb kolem sebe, s jejichž naplněním byste mohli pomo-
CI.

5 Vaše odpověď. Zapsali jste si všechny věci, které jste slíbili, že udělá-
te? Jsou ještě nějaké další povinnosti, pro které je třeba, abyste si oddě-
lili čas? Pokud ano, najděte si na ně čas a zapište si je také.

14 b) Matouš 25,28. Z toho verše si můžeme vzít ponaučení, že je mož-
né, aby člověk ztratil schopnost, kterou nerozvíjí či nějakým způsobem
neinvestuje. 2. Mojžíšova 31, I-ll hojně hovoří o tom, že Bůh dal lidem
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zvláštní schopnosti. 1. Petrova 4, IO ukazuje, jak mají být schopnosti
používány.

6 Vaše odpověď. Nezapomněli jste si oddělit čas pro Pána? Pro svou
rodinu a ostatní? Pro sebe?

15 Vaše odpověď.

7 Vaše odpověď. Objevili jste nějaké způsoby, jakými byste se mohli
vyhnout zbytečným pochůzkám? Jsou některé důležité věci, o kterých
víte, že byste je měli řešit hned?

16 c) Používat svou schopnost způsobem, který poctí Boha. Odpovědi
a) a b) mají spíše souvislost s rozvíjením jeho darů než s jejich poddá-
váním Bohu.

8 c) Kdyby si vedl diář. Jakub si měl zapsat, že si naplánoval výlet se
synem. Kdyby se pak podíval do diáře, zjistil by, že pro studium Bible
se svým přítelem si musí naplánovat jiný termín.



Část třetí
Správcovství a naše povinnosti






