
B.lekce
Naše domovy

Vědět, jak nakládat s penězi a majetkem, není jediný důležitý poža-
davek na Božího pracovníka. Apoštol Pavel nám říká, že jednou ze zá-
kladních povinností vedoucího nebo pomocníka v církvi je také být
dobrým správcem své domácnosti. Důvod pro jeho tvrzení je velmi pro-
stý: Pokud člověk neví, jak jednat se svou vlastní rodinou, jak by se
mohl starat o Boží církev (1. Timoteovi 3,5)? Pavel zde, samozřejmě,
hovoří o takovém zacházení s rodinou, které odpovídá Božím poky-
nům.

Jako křesťanští pracovníci či věřící potřebujete vědět, co dělat, abys-
te byli dobrými správci své domácnosti. Následující lekce byla sepsána
za účelem pomoci vám v této oblasti. Díky studiu této lekce zjistíte, jak
zacházet se svou rodinou a jak využívat své domovy způsobem, který
se Bohu líbí. Také budete schopni toto učení sdělit ve svém sboru a
společenství.

Přehled lekce

Křesťanská rodina
Křesťanský domov
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Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

• Popsat povinnosti každého člena křesťanské rodiny, včetně povin-
ností správce.

• Uvést několik možností, jak můžete využívat svůj domov pro Boží
slávu.

• Uvědomit si důležitost vykonávání správcovství nad svou domác-
ností.

Studijní činnost

1. Pečlivě si přečtěte lekci a prostudujte každou její část.

2. Odpovězte na studijní otázky a zkontrolujte si odpovědi na ně. Po
ukončení studia celé lekce si ji ještě jednou zopakujte. Pak vypracuj-
te samostatně hodnocený test a porovnejte si své odpovědi s těmi,
které jsou uvedeny na konci učebnice.

3. Při studiu této lekce proste Pána, aby vám pomohl učinit to, co jste
se naučili, součástí vašeho života. Možná objevíte některé principy,
které můžete začít od této chvíle aplikovat!
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Rozpracování lekce

KŘEst ANSKÁ RODINA

Zakladatel rodiny

Úkoll. Uveďte důvod, proč je Bůh zakladatelem a vlastníkem rodiny.

Bůh je zakladatelem rodiny. Bůh rodinu ustanovil, když stvořil muže
a ženu (1. Mojžíšova 1,27) a přikázal jim, aby měli děti (1. Mojžíšova
1,28). Jako zakladatel rodiny má k ní Bůh vlastnická práva. Je tojeho
rodina, a proto je jejím vlastníkem.

1 Bůh je zakladatelem a vlastníkem rodiny, protože
a) věděl, že člověk by mohl selhat.
b) ji stvořil.
c) jí přikázal, že jej musí poslouchat.

Model rodiny

Úkol 2: Popište model, kterým by se křesťanská rodina měla řídit.

Křesťanská rodina je společenstvím lidí, žijících pohromadě podle
vzoru, který stanovil Bůh. Přečtěme si I. Korintským 11,3 a Efezským
5,22 - 6,4, abychom viděli principy autority a vzájemných vztahů, které
Bůh určil jako součást tohoto modelu. Ježíš je představován jako hlava
muže a muž j ako hlava ženy. Děti jsou podřízeny svým rodičům. Jinými
slovy, každý člen rodiny je podřízen příslušné autoritě, kterou nad ním
Bůh ustanovil. Tyto vztahy jsou zobrazeny na následujícím schématu.
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JEžíš

•Manžel

M.n+.j
Děti

Je zde však ještě něco navíc. Verše nám také ukazují,jak daná auto-
rita funguje uvnitř rodiny. Vzorem je vztah mezi Ježíšem a jeho církví.
Je to Ježíšův příklad autority, vedení a lásky, jenž má být vzorem pro ty,
kteří mají autoritu nad svými rodinami. Ježíš se nikdy nechoval jako
diktátor nebo tyran. Vedl své učedníky tak, že jim poskytoval laskavé
vedení a směr a obětoval svůj život jako příklad.

A co více, Ježíš musí být uznáván jako nejvyšší autorita nade všemi
členy rodiny. Jedině tak rodina funguje, jak to Bůh určil. Je nemožné
představit si skutečnou křesťanskou rodinu, pokud by Ježíš nebyl její
hlavou.

2 Zapište si do pracovního sešitu dvě nebo tři věty, ve kterých vlast-
ními slovy popíšete, jak by měl vypadat model křesťanské rodiny. Při-
pojte odkazy na biblické verše, které o tomto modelu hovoří.

Povinnosti členů rodiny

Úkol3: Uveďte tvrzení o vztazích mezi členy rodiny, které odpovídají
tomu, co učí Bible.

Aby rodina mohla fungovat podle Božího plánu, měl by každý z jejích
členů plnit své vlastní povinnosti.
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Manželské páry

Bůh zahrnul manželský pár do svých plánů pro rodinu. Řekl: ,,Není
dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou." (1. Mojží-
šova 2,18). Bůh učinil ženu z mužova těla a pak rozhodl, že se muž i
žena opět stanou jedním tělem prostřednictvím manželství (1. Mojžíšo-
va 2,24)! Jaké hluboké tajemství je v tom ukryto (Efezským 5,32-33)!

Aby byla zachována jednota, Bůh stanovil určitá pravidla, kterými
by se oba partneři měli řídit. Tato pravidla jsou následující:

1. Neodpírejte se jeden druhému. Tak apoštol Pavel hovoří v 1.
Korintským 7,3-5 a vztahuje to na manželský svazek. Překvapuje vás
to? Bible často hovoří o nesprávném aplikování sexuálních vztahů, toto
je však téměř jediný oddíl, který učí o správném užívání. Správné sexu-
ální vztahy jsou samozřejmě limitovány na sféru manželství.

Manželství vzniká fyzickým spojením manželů (1. Mojžíšova 2,24).
Je naprosto přirozené, že nám Písmo jako normu dává pokračování to-
hoto spojení. Podle této normy by každý z partnerů měl uspokojovat
sexuální potřeby toho druhého, protože již nejsou déle vlastníky svého
vlastního těla; každý z nich patří tomu druhému. Pokud se manželský
pár řídí tímto principem a drží se normy, která z něho vychází, jejich
manželství bude šťastnější a možnost nevěry bude značně nepravděpo-
dobná.

3 Přečtěte si I. Korintským 7,3-5 a odpovězte na následující otázky.
a. Pouze v kterém případě by měl manžel či manželka svému protějšku

odepřít sexuální vztah?

b. Jaká podmínka musí být nejprve splněna?

2. Buďte si navzájem věrni. Když jsou muž a žena spojeni
v manželství před Pánem, slibují si navzájem věrnost. Bůh však chce,
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aby dané sliby byly ctěny v manželském životě. Jak muž, tak ijeho žena
by si měli být vědomi toho, že jejich těla patří především Pánu a pak
jejich partnerovi.

Apoštol Pavel poukazuje na to, že pokud se věřící tělesně spojí
s prostitutkou, činí část těla Kristova částí těla prostitutky! Vždyť jeho
tělo je částí těla Kristova (I. Korintským 6,15-17). A stejně tak, pokud
muž nebo žena spojí své tělo s někým dalším, spojí tělo svého partnera
s tělem takové osoby! Je to proto, že jejich těla náležejí jejich manžel-
ským partnerům a každé tělo je spojeno s tělem svého partnera.

Nevěraje tedy něco nenormálního; je to spojení jedné části těla man-
želského páru s tělem cizince. Není divu, že to přináší do manželství
tolik bolesti.

3. Nerozdělujte, co Bůh spojil. Ježíš řekl, že od chvíle, kdy se muž a
žena vezmou a stanou se manželi, nejsou již více dva. Od té chvíle jsou
již jen jedno, protože Bůh je spojil (Matouš 19,6). To činí rozvod také
něčím nenormálním, lidským zásahem do záležitosti, které patří Bohu.
Manželé by se neměli rozvádět, protože nemají právo rozdělovat to, co
Bůh spojil dohromady.

Ačkoliv byl rozvod ve starozákonních dobách povolen, neměli by-
chom zapomínat, že Ježíš učil, že povolení bylo dáno jen pro tvrdost
jejich srdcí (Matouš 19,8). Norma, stanovená Bohem od samého počát-
ku, neměla být nikdy zrušena.

4. Milujte se navzájem. V moderní době je všeobecně přijímán ná-
zor, že muž a žena zakládají manželství díky romantické lásce. Láska je
pokládána za oboustrannou přitažlivost mezi mužem a ženou. Když se
tato přitažlivost vytratí, předpokládá se, že existuje důvod pro zrušení
manželství. Ale Písmo naopak přikazuje, aby se manželé milovali na-
vzájem (Efezským 5,25; Titovi 2,4). A tak pokud si manželé myslí, že
se už navzájem nemilují,je čas, aby se navzájem začali milovat, tj., aby
poslechli to, co jim Pán říká.
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Jaké je biblické pojetí lásky? Zcela určitě to neznamená pouze těles-
nou a citovou přitažlivost. V takovém druhu lásky je hodně sebeuspo-
kojení. Naopak, láska, o které nás učí Bible, je sebevydávající láska.
Každý z partnerů přemýšlí o tom, co by mohl dát tomu druhému. To je
láska, o které Pavel vyučuje v 1. Korintským 13,4-7. To je láska, která
pomůže udržet lod' manželství na hladině rozbouřených vod života.

5. Oddanost jednoho vůči druhému. Pro křesťanské manželství je
odevzdání se základem. Toto odevzdání se zahrnuje oddanost jednoho
vůči druhému i závazek učinit Boha součástí společného života manže-
lů. Znamená to závazek najít cestu k řešení problémů porozumění a
vzájemných vztahů, které každého z nás v některé oblasti našeho man-
želského života trápí. Základ pro manželskou harmonii a stabilitu může
být zbudován jedině tehdy, je-li manželství postaveno na oddanosti. Je-
žíšova oddanost vůči těm, kteří mu patří, nám dává krásný příklad trva-
lé kvality takového vztahu (Jan 13,1).

6 Respektujte jeden druhého. Manželé by měli mít navzájem obou-
stranný respekt, a to dokonce i když se jednomu z nich zdá, že si to ten
druhý nezaslouží (Efezským 5,33; 1. Petrova 3,7). Manželé by si měli
jeden druhého vysoce vážit. Ani by se neměli na toho druhého dívat
spatra, protože jsou jedno. Bylo by to jako ponižovat sebe samé. Žena
by měla respektovat svého manžela, protože je autoritou, kterou jí Bůh
dal; a manžel by měl respektovat svou ženu, protože je jemu přiměře-
nou společnicí, kterou mu Bůh dal, a tou, která je spolu s ním spoludě-
dičkou života (1. Petrova 3,7).

4 Zakroužkujte písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením podle
toho, co Bible učí o manželství.
a. Manželé, mezi nimiž se již vytratila vzájemná láska, by se neměli

snažit pokračovat dále v manželství.
b. Manželka ani manžel by neměli odmítat uspokojovat fyzické potře-

by svého partnera.
c, Rozvod je špatný především proto, že ovlivňuje děti.



Našedomovy 173

Manželky

Písmo poukazuje na dvě specifické povinnosti křesťanských manže-
lek.

1.Podřizovat se svému manželovi. Ve starověku byla manželka otro-
kyní svého manžela, ale mezi Izraelci měly ženy lepší postavení. Přesto
jedině v Ježíši našla žena postavení skutečné důstojnosti, protože v Kristu
,,není rozdílu" mezi mužem a ženou (Galatským 3,28). V manželství
Bůh však dal specifický model vztahu, zodpovědností (povinností) a
autority.

V Efezským 5,22-33 vidíme, že zatímco manželovi byla dána zod-
povědnost za vedení a starost o vedoucí postavení v domácnosti, ženě
byla dána povinnost podřídit se vedení a autoritě stejně jako se církev
podřizuje vedení Ježíše Krista (Efezským 5,22, 24; Koloským 3,18; Ti-
tovi 2,5; 1. Petrova 3,1,5).

Pro některé ženy je těžké porozumět, co znamená být poddanou
manželkou. Myslí si, že mezi mužem a ženou by v každé oblasti měla
existovat rovnost. To však není reálné, protože muži a ženy se v mnoha
oblastech liší. Pravdou je, že každý z nich má stejná duchovní práva a
zodpovědnost před Bohem. Je však také pravda, že lidé, mající stejná
práva, si svobodně volí vůdce, kterým se dobrovolně podřizují. A stejně
tak i v manželství si žena dobrovolně volí stát se součástí domácnosti a
tak se podřídit autoritě, zahrnuté v modelu, který Bůh pro domácnost
určil. Bůh neměl v úmyslu, aby muž a žena mezi sebou soutěžili, ale
aby se navzájem doplňovali (1. Korintským 11,11-12). Štěstí a harmo-
nie mohou existovat jedině tam, když platí toto pravidlo.

2. Buďte dobrými hospodyněmi. Dalším závazkem, který Bůh na ženy
vložil, je starost o domácnost (Titovi 2,5). Všimněte si nádherné chvály,
kterou taková manželka obdrží v Přísloví 31,10-31.

5 Předpokládejme, že vám mladá vdaná žena položí otázku: "Proč bych
se měla podřizovat svému manželovi, když se v Galatským 3,28 říká,
že mezi mužem a ženou není rozdílu?" Napište si do pracovního sešitu
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odpověď na její otázku, včetně odkazů na biblické oddíly, o kterých
byste s ní hovořili.

Manželé

Bůh klade na manžela jeden hlavní závazek: milovat svou ženu (Efez-
ským 5,25; Koloským 3,19). Jaké jsou vlastnosti této lásky? Podívejme
se na ně ve světle Písma.

1. Manželova láska ke své ženě je sebevydávající láska. Je připra-
ven dát pro svou ženu i svůj život, stejně jako to Kristus učinil pro cír-
kev, protože jeho láska k církvi byla tak velká (Efezským 5,25). To je
skutečně odvážná láska, láska, která dosáhla svého nejplnějšího vyjád-
ření.

2. Manželova láska ke své ženě je sebemilující láska. To se zdá po-
divné, že? A navíc se to zdá v přirném protikladu k předchozímu tvrze-
ní; je to však to, co řiká Bible: "Kdo miluje svou ženu, miluje sebe."
(Efezským 5,28). Nemiluje někoho dalšího, jako člověk, který miluje
svého bližního, ale miluje sám sebe. Miluje svou ženu tak, jak miluje
své vlastní tělo; zajišťuje jí potravu a stará se o ni stejně, jako se stará o
své vlastní tělo, protože, koneckonců, ti dva jsou jedno (Efezským 5,29).
Je uznalý k potřebám a zájmům své ženy, stejně jako Kristus zná potře-
by a zájmy své církve. Tím, že tak činí, jedná stejně jako Kristus, jenž se
stará o církev, která je jeho tělem.

3. Manželova láska ke své ženě je něžná láska. Muž nejedná se svou
ženou drsně (Koloským 3,19), ale něžně. Je si vědom její slabosti (1.
Petrova 3,7). Vede ji prostřednictvím lásky a něžnosti.

Manžel, který miluje svou ženu tímto druhem lásky, by neměl mít
problémy s její podřizeností. Také to můžeme vyjádřit jinak: žena, ma-
jící takového manžela, který ji miluje tímto způsobem, by neměla mít
problémy s podřizeností jemu.
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6 Vedle každého tvrzení napište slovo PRAVDA, je-li pravdivé, a NE-
PRAVDA, pokud pravdivé není. Pak uveďte nejméně jeden odkaz z
Písma, který podporuje vaše odpovědi.
a. Když manžel miluje svou ženu,
miluje ve skutečnosti sám sebe,
protože jsou jedno tělo. . .
b. Hlavním závazkem, který Bůh vložil na
manžely, je říkat svým manželkám, co
mají dělat. .
c. Jelikož by manželova láska k jeho manželce
měla být sebevydávající, nemůže být zároveň
sebemilující. .

Všimněte si biblických míst, která předcházejí oddílům, hovořících
o tom, že žena má povinnost podřizovat se manželovi a manžel má po-
vinnost milovat svou ženu. Pro manžela je velmi důležité, aby se staral
o své vlastní povinnosti, jakož i pro ženu, aby se snažila splnit to, co má,
a nesnažili se jeden druhého tlačit k naplnění jeho povinností. To zna-
mená, že manžel nemůže a neměl by se snažit nutit svou ženu, aby se
mu podřizovala. Tak se to nedělá! Ani žena by neměla nutit muže k tomu,
aby ji miloval. Každý z nich se musí starat o svou vlastní zodpovědnost
a nechat druhého, aby činil to samé. Jinak by žena mohla odmítat podří-
dit se svému manželovi, dokud jí on neprokáže lásku. Nebo by manžel
mohl odmítat milovat svou ženu, dokud se mu ona nepodřídí. Tím by
mohla vzniknout situace "až po tobě", která by druhému partnerovi za-
bránila v naplňování Božího modelu.

Děti

Podle Božího řádu je povinností dětí poslouchat své rodiče (Efez-
ským 6,1-3; Koloským 3,20). Autorita rodičů má za svůj základ autori-
tu Boží. Rodiče představují jeho autoritu ve své domácnosti. Odkazy,
uvedené výše, nám poskytují čtyři důvody, proč by děti měly poslou-
chat:
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1. Poslušnost je jejich křesťanskou povinností.
2. Poslušnost je správná.
3. Poslušnost Boha těší.
4. Pro ty, kteří respektují své rodiče, je zaslíben úspěch a dlouhý život.

Ježíš sám je jedinečným příkladem poslušnosti. Poslouchal svého
nebeského Otce (Filipským 2,8) a stejně poslouchal i své pozemské ro-
diče (Lukáš 2,51).

Rodiče

Bůh rodičům přikázal, že mají své děti vyučovat, káznit a milovat
(Efezským 6,4; Titovi 2,4).

1. Vyučujte své děti. Rodiče své děti musí vyučovat, jak by měly žít
(přísloví 22,6). Vaše vyučování by mělo obsahovat následující:

a. Boží slovo (5. Mojžíšova 6,7). To je základ veškerého vašeho učení.

b. Poslušnost (1. Mojžíšova 18,19). Děti se budou učit principu autori-
ty a vyrostou z nich lidé, kteří budou ctít zákon.

c. Pracovitost. Uchráníte je od zahálky a před tím, aby skončili jako
delikventi.

d. Správcovství. To učiní vaše děti zodpovědnými lidmi jak před Bo-
hem, tak i před lidmi.
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Aby vyučování mohlo být efektivní, musí být uvedeno do praxe.
Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vytvořit pro děti pravidla,
kterými se budou řídit. Dejte si však pozor! Nestanovujte taková pravi-
dla, která byste vy sami nebyli schopni dodržet (Římanům 2,21-22).
Vaše vyučování by mělo být podepřeno vlastním příkladem. Pokud byste
to nedělali, jediným výsledkem bude, že uvedete své děti do zmatku a
budete je dráždit (Koloským 3,21).

2. Kázněte (trestejte) své děti. Pokud děti nerespektují pravidla sta-
novenájejich rodiči, měly by být kázněny (Přísloví 19,18; 29,17). Ná-
prava je projevem lásky vůči dětem (Přísloví 13,24). Na druhé straně,
její nedostatek je důkazem, že rodiče své děti nemilují.

Bible dovoluje použití tělesného trestu (Přísloví 23,13-14). Rodiče
si však musí dát pozor, aby nepoužívali tělesné tresty nepřiměřeně, nebo
jen výjimečně. To by pak mohlo vyvolat hořkost, hněv a zášť vůči rodi-
čům (Efezským 6,4). Trestání obsahuje milující vedení, které se uchy-
luje k tělesnému trestu jedině tehdy, když jiné metody selhaly. Neigno-
rujte však, když vaše děti opakovaně zlobí, abyste je netrestali pouze,
až je vaše trpělivost u konce. Pak je totiž trestáte jen proto, abyste vy-
ventilovali svůj hněv, ne abyste napravovali jejich chyby. Trestejte je
tehdy, když neposlechnou. Tak se neposlušnost nestane zavedeným
modelem.

7 Proč si myslíte, že rodič, který trestá a napravuje své dítě, prokazu-
je dítěti lásku?

Při vychovávání dětí je také důležité, aby na vás děti coby na svých
rodičích viděly, že jste jako autorita zajedno. Neudělejte jako rodič tu
chybu, že budete své děti bránit, když je váš partner trestá. Pokud byste
to dělali, podkopáváte autoritu ve své domácnosti a děti nebudou vědět,
koho by měly poslechnout. Ten, který neposlušnost zjistí, by měl také
neposlušnost trestat. Nevyhrožujte dítěti slovy: ,,Až tatínek (maminka)
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přijde domů, pak ti nařežeme." Pokud si nějaký čin vyžaduje potrestání,
učiňte tak okamžitě.

Když je třeba použít trestu, je nezbytné dítěti vysvětlit, za co přesně
je trestáno a jak by se mělo příště zachovat. Po provedení trestu musí
rodič ukázat dítěti svou lásku, odpuštění a přijetí. Dítě by nikdy nemělo
mít pocit, že je odmítáno, ani tehdy ne, když je trestáno. Koneckonců,
nemá náš Pán vůči nám postoj odpuštění, když selžeme? (Nehemjáš
9,17; Micheáš 7,18; Lukáš 7,36-50).

Nezapomínejte na komunikaci se svými dětmi. Buďte ochotni na-
slouchat jejich vyjádření potřeb, názorů, a - ano - dokonce i stížnosti.
To, že dopřejete sluchu, často pomůže předcházet problémům předtím,
než by vyžadovaly trestání. Buďte ochotni naslouchat svým dětem a
věnovat jejich názorům pozorný a modlitební zájem. Někdy přijdete na
to, že vidí věci stejně jako vy nebo dokonce ještě lépe!

3. Milujte své děti. Apoštol Pavel vyučuje křesťany, že mají své děti
milovat (Titovi 2,4). Také jsme se zabývali myšlenkou, že trestání je
jednou z forem projevu lásky vůči dětem. Není však jedinou. Děti by
neměly vyrůstat v ovzduší pochmurné přísnosti. Stejná ruka, kterou zve-
dáte, abyste je napravovali, může být také použita, abyste s nimi laska-
vě jednali.

Děti někdy jednají neposlušně jenom proto, aby si získaly naši po-
zornost. Rodiče by si toho měli být vědomi a měli by svým dětem na-
slouchat. Měli by si udělat čas, aby byli s nimi. Jestliže jsou rodiče tak
zaměstnáni svou činností, že pro své děti nemají žádný čas, mohou jed-
noho dne zjistit, že už na své děti nemají žádný vliv. A jejich děti se
mohou ocitnout na ulici jako delikventi.

Pracovníci pro Pána nejsou vyňati z dělání chyb, které jsme popiso-
vali výše. Někteří Pána vroucně milují a tvrdě pracují pro spasení hříš-
níků, ale své vlastní děti ztrácejí. Mají větší zájem o spasení druhých
než o spasení těch, kteří jsou v jejich vlastním domě! Kolikjenje prav-
dy v tom, co řekl jeden věřící o mladém muži, který žil hříšným živo-
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tem: ,,Je stejně špatný jako syn kazatele." Pokud jste Božími služební-
ky, nedovolte, aby se něco takového stalo ve vašich rodinách.

8 Pokud máte rodinu, možná byste si sami rádi prověřili, jak se cho-
váte jako rodiče. U každého tvrzení označte křížkem tu kolonku, která
nevíce odpovídá pravdě.

MOJE RODIČOVSKÉ Daří se Mohl(a) Musím
POVINNOSTI mi to bych to to začít

dělat dělat léoe
Vvučuii své děti Slovu Božímu
Učím své děti poslušnosti
Učím své děti pracovat
Učím své děti zodpovědnosti
(správcovství)
Trestám a napravuji své děti
Ukazuji svým dětem, že jsme
oba jako rodiče v autoritě jednotní
Jsem příkladem svým dětem v tom,
jaké by měly být
Jednám se svými dětmi s láskou
a trávím s nimi čas

Správcovská role rodiny

Úko14: Vyberte příklad lidí, kteří plní své povinnosti jako správci svých
rodin.
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Bůh má zvláštní zájem na spasení rodin (Skutky 11,14; 16,31-33).
Jakmile jsou členové rodiny spaseni, je to správce, kdo by na sebe měl
převzít vedení, aby všichni mohli ve své službě Pánu pokračovat.

Jak jsme již mohli vidět, správce křesťanského domova plní dvojí
roli: je zároveň manželem své manželky a otcem svých dětí. Povinností
správce, zvláště pak duchovního pracovníka, je spravovat svou rodinu
(1. Timoteovi 3,4, 12). Podívejme se na tři aspekty zodpovědnosti.

1. Jako správce je před Bohem zodpovědný za spořádanost (bezú-
honnost) svého domu. V mnoha případech, kdy došlo k rozpadu rodiny,
se tak stalo proto, že byla špatně spravována.

2. Správce je také zodpovědný za chování svých dětí. Měl by stejně
jako Anna rozpoznat, že jeho děti jsou mu dány Bohem. Proto by je měl
Bohu odevzdat a snažit se, aby se mu odevzdaly a patřily mu (1. Samue-
lova 1,27-28). Bůh zcela určitě chce, aby se jeho děti staly věřícími a
aby se dobře chovaly (1. Timoteovi 3,4, Titovi 1,6). Odsoudil Élího,
protože se nesnažil napravit své syny, ačkoliv vědělo jejich zlém cho-
vání (1. Samuelova 2,22-36; 3,11-14). Davidův případ byl ještě drama-
tičtější. Věděl, jak spravedlivě vládnout království, ale nedokázal dobře
spravovat svou rodinu.

3. A nakonec, správce je zodpovědný za zabezpečení své rodiny. Bůh
jako spravedlivý Otec dohlíží na bohatství svých dětí. Pro správce jeho
rodiny existuje dokonce ještě i více důvodů, proč by tak měl činit (Ma-
touš 24,45), protože když tak nečiní, je jako ten, kdo "zapřel víru a je
horší než nevěřící" (1. Timoteovi 5,8).

9 Zakroužkujte písmeno před každým příkladem muže, který plní roli
správce ve své rodině.
a) Jakub většinu svého času tráví pryč od rodiny a na své ženě nechává

zodpovědnost za výchovu jejich dětí.
b) Tomáš je dobrý pracovník a vydělává si dostatek peněz, aby jeho

žena a děti měly dost jídla i oblečení.
c) Edvardova žena Jana se zdá v manželství nešťastná. Edvard se začí-

ná zajímat o její pocity a činí kroky k vyřešení problému.
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10 V 9. otázce je Edvard příkladem muže, který naplňuje aspekt své
zodpovědnosti jako správce rodiny. Zakroužkujte písmeno před ozna-
čením, které daný aspekt pojmenovává.
a) Spořádanost (bezúhonnost) rodiny
b) Chování dětí
c) Zaopatření rodiny

KŘESŤANSKÝ DOMOV

Úkol5: Podle návrhů, které uvádíme v této lekci, vyjmenujte některé
konkrétní způsoby, jakými můžete použít svůj domov k Boží slávě.

V některých domovech můžete najít desku, jež oznamuje: "Hlavou
našeho domu je Ježíš, neviditelný Host při každém jídle, tichý Poslu-
chač při každém rozhovoru." To je dobré motto, protože nám připomí-
ná, že Ježíš je v našich domovech přítomen. Budeme-li se jím řídit, pak
bude vše čisté a v pořádku, děti se budou dobře chovat a naše rozhovory
budou povznášející a zdravé.

Jak velkou musel mít Zacheus radost, když spěchal přivítat Ježíše,
který jej chtěl navštívit ve svém domě (Lukáš 19,5-6). Tento pocit by-
chom měli ve svých domovech prožívat dokonce ještě silněji, protože
Ježíš je vždycky s námi. Náš domov by měl být oázou radosti a pokoje.
Žel, musíme říci, že někteří křesťané tomu patrně nevěří. Spíše věří tomu,
že Ježíš žije jedině v kostele, na místě, kde je jejich chování velmi sva-
té. Jejich děti jsou však velmi zmatené, protože nejsou schopné pocho-
pit, proč jejich rodiče nejsou stejně svatí doma, jako v církvi.

Dobrou příležitostí, jak učinit Ježíšovu přítomnost doma reálnější, je
mít rodinné pobožnosti. V době, na které se předem dohodnou, se rodi-
če i děti scházejí ke studiu Božího slova a ke společným chválám. Ro-
dinné pobožnosti pomohou manželům, aby zůstávali v jednotě, a dě-
tem, aby v Pánu poslouchaly své rodiče.

11 Když rodiče a děti mají společnou pobožnost, co dělají?
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Přístav pro hosty

Bible nás učí, že je pro nás požehnáním přijímat do svých domovů
hosty, protože byli někteří, kteří tak činili a přijali místo hostů anděly,
aniž by to věděli (Židům 13,2).

Matouš ještě předtím, než se obrátil, uspořádal hostinu a pozval na
ni své přátele společně s Ježíšem a jeho učedníky. Bezpochyby chtěl,
aby se jeho přátelé seznámili s Ježíšem. Můžeme činit to samé. Může-
me pozvat přítele, abychom s ním hovořili o Ježíši, nově obráceného
křesťana, abychom jej povzbudili ve víře, mladé lidi, abychom se s nimi
sdíleli o své zkušenosti, a bratry a sestry, abychom posilovali svou křes-
ťanskou lásku a obecenství. Jedna křesťanská vdova se cítila velmi opuš-
těně a zoufale, když ztratila svou jedinou dceru. Jistou neděli pozvala
k sobě na oběd mladou ženu, která bydlela daleko od domova a stýska-
lo se jí. Oběma se chvíle, kterou spolu strávily, tak zalíbila, že si zvykly
trávit neděle spolu. Tím se mezi nimi vytvořilo přátelství a časem ta
mladá žena přijala Ježíše za svého Spasitele.

Jako Boží správci máme povinnost i výsadu být zároveň pohostinní
vůči pastorům, evangelistům a ostatním Božím služebníkům (1. Petro-
va 4,9; Římanům 12,13). A co víc, pro Božího služebníka by pohostin-
nost měla být charakteristická (1. Timoteovi 3,2; Titovi 1,8). Žena Šúne-
manka, která připravila pokoj pro proroka Elíšu, nám k tomu podává
nádherný příklad (2. Královská 4,8-11). V Novém zákoně je Lydie dal-
ším pozoruhodným příkladem pohostinné ženy (Skutky 16,14-15). Pro-
jevila svůj zájem tím, že nabídla svůj dům apoštolu Pavlovi a těm, kteří
s ním cestovali.
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Svědectví pro společnost

Domov věřících by měl být příkladem ve svém okolí. Měli by být
dokladem toho, co může Ježíš udělat v rodině. Měli by demonstrovat
křesťanské ctnosti před společností, v níž žijí (Matouš 5,16).

V době apoštolů hrály domovy věřících důležitou roli v růstu církve.
Skupiny věřících se scházely, aby v domácnostech společně jedly (Skut-
ky 2,46), modlily se (Skutky 12,12) nebo měly shromáždění (Římanům
16,5,23; 1. Korintským 16,19; Koloským 4,15). Můžeme vlastně říci,
že církev povstala v domácnostech věřících. A stejně tak mohou být i
dnes křesťanské domovy jako světlo v temnotě, vysílající světlo evan-
gelia do svého okolí (Filipským 2,15-16). Stejně jako v raných dobách,
i dnes povstaly mnohé sbory právě v domovech věřících. Můžete svůj
domov otevřít pro modlitební shromáždění, evangelizační setkání nebo
biblické vyučování. Někteří z vašich sousedů, kteří nikdy nevstoupili
do kostela, by mohli souhlasit s tím, že si evangelium poslechnou ve
vašem domově.

12 Do pracovní sešitu si napište každou ze tří frází, popisujících křes-
ťanský domov:
1) Místo pro Boží přítomnost
2) Přístav pro hosty
3) Svědectví pro společnost

Mezi jednotlivými větami nechte 4 - 5 řádků volných. Pak si pod
jednotlivé věty napište některé konkrétní návrhy, jak byste mohli ze
svých domovů udělat takovéto místo. Například pod 2) Přístav pro hos-
ty si můžete uvést jména některých lidí, kterým byste mohli prokázat
pohostinnost.
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Samostatně hodnocený test

1. Zakroužkujte písmeno předcházející každému PRAVDIVÉMU tvr-
zení.
a. Bible neuvádí, jaká je role ženy v domácnosti.
b. Aby se manžel mohl řídit modelem, který Bůh dal pro domov, musí

plnit své povinnosti jako vůdce domova.
c. Protože je manžel vedoucím domácnosti, žena by se neměla zabývat

hledáním Boží vůle pro svou rodinu.
d. Modelem, kterým by se mělo křesťanské manželství řídit, je vztah

mezi Ježíšem a církví.

2 Přiřaďte jednotlivé biblické odkazy nebo tvrzení (vlevo) k rodinným
vztahům. nebo členům., k nimž se přímo vztahují (vpravo) .

.... a Milovat jako Kristus miloval církev 1) Manželé (muž a žena)

.... b Efezským 6,1-3 2) Manžel

.... c Nerozdělovat to, co Bůh spojil 3) Manželka

.... d Starat se o domácnost 4) Děti

.... e Vyučovat Slovo Boží 5) Rodiče

....f 1. Korintským 7,3-5

.... g Efezským 5,25

3 ,,Dvojí role" správce křesťanského domova znamená zodpovědnost
coby
a) pracovník a správce.
b) učitel a vedoucí.
c) manžel a otec.
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4 Předpokládejme, že vyučujete v biblické hodině, že by správci měli
být pohostinní. Přiřaďte jednotlivé biblické odkazy (vlevo) k tvrzení
podle toho, jak byste je použili při svém vyučování (vpravo) .
.. ..a 2. Královská 4,8-11 1) Ukázat příklad pohostinnosti

.... b Skutky 16,14-15

.... e Římanům 12,13

2) Ukázat, že pohostinnost

je jmenována jako

charakteristická.... d 1. Timoteovi 3,2

. . ..e Titovi 1,8 vlastnost křesťanského pracovníka .
3) Ukázat, že křesťané jsou

vyzýváni k tomu,
aby byli pohostinní.
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Odpovědi na studijní otázky

7 Vaše odpověď by mohla obsahovat následující: Rodič, který trestá a
napravuje své dítě, dokazuje, že má zájem o budoucnost svého dítěte a
chce mu pomoci, aby se stalo dospělým a zodpovědným člověkem.

1b) ji stvořil.

8 Vaše odpověď. Jsou některé oblasti, ve kterých byste se mohli zlepšit?
Proste Pána, aby vám ukázal, jak byste se mohli stát lepšími rodiči.

2 Vaše odpověď by měla obsahovat následující myšlenky: Vztahy
v křesťanském domově jsou popsány v 1.Korintským 11,3 a v Efezským
5,22- 6,4. Tyto verše nám ukazují, že se Bůh postaralo autoritu
v domácnosti, kde je Ježíš nejvyšší a svrchovanou autoritou a manžel
hlavou ženy. Ti, kteří vykonávají autoritu v rodině, by se měli řídit Ježí-
šovým příkladem.

9 b) Tomáš
c) Edvard

3 a. Když chtějí trávit čas na modlitbě.
b. Musí se na tom předem dohodnout.

10 a) Integrita rodiny.

4 a) Nepravda.
b) Pravda.
c) Nepravda. (Ačkoliv má rozvod na děti vliv, je špatný především pro-
to, že (podle Matouše 19,6) je to lidský zásah do vztahu, stanoveného
Bohem.)

II Scházejí se ke studiu Božího slova a ke společným chválám.

5 Mohli byste odpovědět, že princip rovnosti, daný v Galatským 3,28,
nemá nic společného s modelem pro manželství, který je uveden
v Efezským 5,22-24. Navíc můžete přidat další biblické verše a zdů-
vodnění, dané v oddílu o ženách.
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12 Vaše odpověď. Doufám, že to, co jste se naučili, vám poskytlo nápa-
dy, jakým způsobem byste mohli používat svůj domov pro slávu Páně!

6 a. Pravda, Efezským 5,28.
b. Nepravda, Efezským 5,25; Koloským 3,19.
c. Nepravda, Efezským 5,28-29. (Jelikož jsou ti dva jedno, manžel, kte-
rý miluje svou ženu sebevydávajícím způsobem, miluje zároveň sám
sebe.)




