
7. lekce

PROSTŘEDKY K ŽIVOTU

"Náš denní chléb dej nám dnes." (Mt 6,11 NS)
"Dej nám." To zní velmi podobně jako modlitby, které jsme zvyklí

se modlit! Dej mi jídlo! Dej mi dům! Dej mi zaměstnání! Dej mi
peníze! Dej mi, dej mi, dej mi! Je to jediný druh modlitby, který se
někteří lidé modlí. Vůbec se ve skutečnosti nemodlí, dokud něco
nepotřebují, a pak řeknou pouze "dej mi".

Jaká hanba! Tito lidé si myslí, že Bůh je dobrý k tomu, aby jim dal
věci, které chtějí. Představují si Boha jako skladiště nebo sýpku se
Zásobami. Jdou k němu pouze tehdy, když něco potřebují.

Bůh zaslíbil, že naplní všechny naše potřeby. Má dost jídla pro
každého. Bůh však chce, abychom ho hledali, protože ho milujeme, a
ne proto, že od něho něco chceme získat.

Vidíš, existuje něco, CO Bůh chce a co mu můžeme dát pouze my.
Chce naši lásku a naše uctívání. Odměňuje ty, kdo ho hledají (Zd 11,6).
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Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• rozpoznat vztah modlitby a uctívání k našim potřebám naplňo-

vaným Bohem;
• vysvětlit, co je dar "rozdávání';
• rozpoznat zodpovědnost a užitečnost služby, kterou tento dar

"rozdávání' působí;
• srovnat motivy, které vedou lidi k dávání, a prozkoušet své vlastní.
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Studijní aktivity
1. Nejprve si nakresli dvě ilustrace, které jsou použity v této lekci, a

vysvětli je.
2. Přečti si verš 1K 9,14 a vysvětli, o čem zde Pavel mluví. Přečti si také

Nu 18,21- 24 a Lv 27,30.
3. Pokud toužíš po daru "rozdávání", nečekej, až budeš mít hojnost,

a začni se dělit o to málo, co máš, s někým, kdo to právě ted'
potřebuje.

4. Před každým jídlem se modli za požehnání potravy, kterou budeš
jíst.

5. Postupně projdi praktickou část lekce. Zapiš si odpovědi na studijní
otázky a na otázky kontrolního testu.

Praktická část
OTÁZKA TOUHY

Cíl I: Vysvětli, jak jsme skrze hledání Božího království ujištěni o tom,
že naše potřeby k životu budou naplněny.

Následující čtyři lekce mluví o potřebách lidí. Ježíš se zmínil
o chlebu, odpuštění, vyhnutí se pokušení a osvobození. V této lekci se
budeme zabývat potřebou chleba. Nazvěme ji "zabezpečením". Za-
bezpečení zahrnuje všechny věci, které k životu potřebujeme: potravu,
oblečení; vzdělání, domov, peníze, atd. Chceme poukázat na to, že
Bůh nám dá vše, co potřebujeme, pokud se v životě nejvíce sou-
středíme na jeho království.

1 Čeho se v této lekci týká slovo zabezpečení?

Bůh se o naše potřeby stará. Když se modlíme, Bůh naslouchá. "A
to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom ho
o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás" (11 5,14, NS). Můžeme se tedy
modlit za "něco", pokud přidáme slova "bude-li Pán chtít." (Jk 4,15
NS) Není špatné chtít "věcí". Špatné je, když je chceme i poté, co jsme
zjistili, že Boží vůle není, abychom je měli.



PROSTŘEDKY K ŽIVOTU 115

2 Kdy je špatné chtít "věci"?

Když se modlíme za "věci", je dobré mít na paměti následující
body:
• Nesnažíme se na Boha zapůsobit proto, abychom jej pohnuli k péči

O nás. Bůh je láska. O naše potřeby se stará více než my sami. Chce
nám pomoci.

• Neříkáme Bohu něco, co by ještě nevěděl. Ví, co potřebujeme,
dříve, než ho žádáme. Ježíš říká, abychom při modlitbě nepoužívali
"slova naprázdno." (Mt 6,7)

• Nežádáme o něco, co Bůh nemůže udělat. Pro Boha není nic
nemožného.
Můžeš se však zeptat: "Pokud Bůh se stará více než my sami, pokud

ví o našich potřebách dříve, než jej žádáme, a pokud má moc odpo-
vědět, tak proč je pro nás nezbytné modlit se? Proč Bůh nenaplní naše
potřeby bez našeho žádání?"

Odpovědí je jeden z největších divů Božího plánu. Bůh Se rozhodl
spolupracovat s lidmi ve všem, co dělá. Boží vůlí není pomoci člověku,
dokud ten člověk není ochoten nechat si pomoci. Proto je pro nás
nezbytné, abychom se modlili a měli víru. Tak můžeme "rozvázat"
Boží ruce. Svoji vůli jsme vložili do Boží vůle a Bůh může odpovídat
na naše modlitby!

3 Když se modlíme za "věci", měli bychom mít na paměti, že Bůh
a) se nezajímá o modlitby za naše potřeby.
b) ví o tom, co potřebujeme, před tím, než ho žádáme.
c) naplní vždy naše potřeby bez toho, že bychom ho museli žádat.

Žádosti o věci jsou pouze malou-částí modlitby. První by měla přijít
chvála, uctívání a díkůvzdání. Prioritou musí být Boží jméno, Boží
království a Boží vůle. Tak se modlil Ježíš. Nestrávil mnoho času
žádáním o "věci". Když žádal, jeho modlitby byly krátké ajednoduché.
Nežebral u Boha. Věděl, že když bude hledat především Boží vůli, pak
jeho potřeby budou naplněny.
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Používání Boha
Aplikujme nyní naše vyučování na potřeby "zabezpečení';. Budou

nám "přidány", jestliže se budeme zabývat Božím královstvím více než
čímkoli jiným. Musíme však být opatrní. Boží království nesmíme
hledat jako "prostředek" k získání "zabezpečení".

Někteří lidé říkají: "Pokud dáš Boha na první místo, pak dostaneš
dobrou práci." "Když budeš platit své desátky, budeš bohatý." "Jestli-
že se budeš hodně modlit, budeš mít ve škole úspěch." Přemýšlej teď
chvilku! Je na těchto výrocích něco špatného? Ano, je. Nevidíš to? Ty
"používáš" Boha k tomu, abys dostal něco, co chceš. Ty nehledáš Boha
- hledáš zaměstnání, bohatství nebo úspěch. Používáš Boha k získání
"zabezpečení' .

ŠPATNÉ

8
VĚc HLEDANÁ

ZABEZPEČENí

vĚC PŘIDANÁ

4 Co je špatné na modlitbě člověka ve výše uvedené ilustraci?

Když Ježíš dal lidem potravu, následovali ho. Řekl jim: "Amen,
amen, pravím vám, hledáte mne ne proto, že jste viděli znamení, ale
že jste jedli z těch chlebů a nasytili jste se." (J 6,26 NS) Později řekl:
"J á jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět,
a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit." (J 6,35 NS) A ve verši J 6,66
se uvádí, že "mnozí z jeho učedníků odešli zpět a už s ním nechodili."
(NS) Ježíš chtěl, aby lidé hledali jeho. Lidé však hledali jen chléb!
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5 čti verš J 6,66. Proč lidé Ježíše opustili?

Věci, které hledají nevěříct
Děti Boží by ve svém hledání neměly být jako nevěřící. Ježíš řekl:

"Člověk nebude živ jen chlebem." (Mt4,4 NS) Řekl to ďáblovi, který
ho pokoušel k tomu, aby využil Boží moci k získání potravy.

Život je více než zaměstnání, více než jídlo. Proto nás Ježíš vyučo-
val, abychom se modlili za důležitější věci.

Řekl: "Neshromažďujte si poklady na zemi." (Mt 6,19 NS) "Ne-
můžete sloužit Bohu i mamonu." (Mt 6,24 NS) "Proto vám pravím:
Nemějte úzkost o svůj život, co budete jíst a co budete pít." (Mt 6,25
NS) .

V oddílu Mt 6,31- 34 Ježíš řekl slova, která ukazují na rozdíl mezi
věřícím a nevěřícím - mezi dítětem Božím a dítětem ďábla: "Nedě-
lejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní
úzkosti. Každý den má dost vlastního trápení." (NS)

6 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Člověk nemůže sloužit Bohu i mamonu.
b Člověk by si měl nejprve na zemi nashromáždit své vlastní bohatství.
c Člověk by neměl mít starost o to, co bude jíst a pít.
d Pokud se člověk stará o potravu, je pohan.

Věci, které budou následovat
Dále Ježíš pokračoval těmito slovy: "Hledejte však nejprve Boží

království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno."
(Mt 6,33 NS)' .

Všimni si! Věřící hledá Boží království. Jídlo, pití a oblečení jsou
věci, které jsou přidány! Můžeme to ilustrovat takto:

SP~ _~_I ZABEZPEČENi L (KRÁLOVSTv1)

VĚc PŘIDANÁ VĚc HLEDANÁ
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Toto všechno zní velmi dobře. Ale funguje to? Bude člověk, který
především hledá Boží království, skutečně zabezpečen vším ostatním?
Má se tedy o své živobytí vůbec starat? Bůh určitě ví, že musíme
zabezpečit své rodiny a že musíme jíst! Je špatné vydělávat peníze? Je
špatné šetřit peníze? Máme odmítat všechny starosti o svoji manželku
a děti?

Příteli, dovol, abych tě ujistil o tom, že Bůh se tvými potřebami
zabývá. Stará se o ně. Bůh je láska a stará se více, než se může starat
jakákoli lidská bytost. Chce však, aby ses staral také. Chce, abys
zabezpečil svoji rodinu. Chce, abys miloval svoji ženu a děti a pečoval
o ně. Je tomu tak vlastně z toho důvodu, že Bůh nás chce naučit, jak
se správně modlit. Když budeme následovat jeho způsob modlitby,
pak všechny věci, které potřebujeme, také dostaneme.

Oddíl Ř 14,17 -19 nám pomůže v tom, abychom Ježíšovu učení
porozuměli lépe. Pavel říká: "Vždyť království Boží není pokrm a
nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Kdo takto
slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě. A tak usilujme o to,
co vede k pokoji, a o to, co slouží k společnému budování." (NS)

7 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
V oddíle Ř 14,17 -19 je uvedeno, že
a Boží království není pokrm a nápoj.
b Boží království je láska.
c cílem těchto věcí je přinést pokoj.

Ježíš i Pavel vyučovali tomu, že
bychom měli "usilovat" nebo "hle-
dat především" důležitější "věci".
Když to budeme dělat, Bůh pře-
vezme starost o ty druhé "věci".
Pokud hledáme Boží království,
potrava bude hledat nás! Bůh to
zajistí! Zní to pošetile a jednodu-
še? Pošetilé to není, ale jednodu-
ché to je ... jestliže máš víru!

Ti, kdo hledají "všechny ty
druhé věci", nebudou nikdy uspo-
kojeni. Budou jako žena u studně,
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která se každý den musela ke studni vracet, aby uhasila žízeň. Ježíš
řekl: "Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy
žíznit." (J 4,14 NS) Mluvilo lepším způsobu života, než jen usilování
o jídlo a pití.

Pro ty, kdo následují Boží království, platí zaslíbení, že Bůh za-
bezpečí jejich "denní chléb". Víra království Božího je víra "denní"!
Modlíme se: "Náš denní chléb dej nám dnes." (Mt 6,11 NS)
OTÁZKA HOJNOSTI

Cíl 2: Vysvětli význam dam .rozdáváni",

Cíl 3: Popiš drun lidí, kterým Bůh dává dar .rozdáváni".

Míra víry

Ve verši Ř 12,3 jsme nabádáni k tomu, abychom o sobě smýšleli
podle "míry víry", kterou nám udělil Bůh. Všichni věřící dostali od
Boha víru k tomu, aby jim pomohla naplnit jejich část Božího plánu.
Některým bylo dáno více víry, jiným méně. Některé dary požadují větší
víru než ty druhé.

8 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Bůh dává všem lidem stejnou víru.
b Každý věřící má víru, kterou mu dal Bůh.
c Některé dary požadují větší víru než jiné.

Bůh nám řekl: "Vy však usilujte o větší (důležitější - doslovný
překlad z angličtiny) dary milosti." (lK 12,31 NS) Důležitější dary
vyžadují více modliteb, pokud je máme používat správně. Některé
dary činí lidi pyšnými. Proto Bůh dovolil, aby Pavel trpěl fyzickou
bolestí: "A abych se mimořádností zjevení nepovyšoval, byl mi dán do
těla trn, Satanův anděl, aby mě políčkoval, a já se nepovyšoval."
(2K 12,7 NS)

Existuje dar od Boha, který vyvolává mnoho pokušení, a o něm
nyní chceme mluvit. Je to dar rozdávání (Ř 12,8), a je dán pouze
několika lidem. Proč? Povězme si o tom.

9 Proč dary požadují více modliteb?



120 MODLITBA A UCTfv ÁNf

Kanál požehnání
Pán řekl některá silná slova o bohatých lidech: "Je snadnější, aby

velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího krá-
lovství." (Mt 19,24 NS) To jsou vskutku silná slova!

V oddíle Jk 5,1 - 6 se vypráví o bohatých lidech, kteří své bohatství
získali tak, že neplatili mzdu svým dělníkům. Poté, co si takto podvo-
dem nashromáždili své bohatství, nepoužili je k žádnému dobrému
účelu! "Vaše zlato a stříbro zrezavělo a jejich rez bude na svědectví
proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nashromáždili jste si v po-
sledních dnech." (Jk 5,3 NS)

Hřích těchto bohatých lidí nespočíval v tom, že byli bohatí, ale
v tom, že si nashromáždili bohatství podváděním druhých lidí a použili
je sobecky, ne k dobrému.

10 Je hřích, když je někdo bohatý? Vysvětli.

Ne všichni lidé dokáží odolat sobeckému životu, který s sebou
bohatství přináší. "Ti, kdo chtějí-být bohatí, upadají do pokušení a do
léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují
do zkázy a záhuby." (lTm 6,9 NS) Proto Bůh dává většině lidí jen to,
co potřebují. Kdyžjim totiž dá příliš mnoho, dostanou chuť na "věci"
a často zapomínají na to, aby se starali o hledání Božího království.

Existuje několik věřících, kterým Bůh může důvěřovat v tom, že
své bohatství řádně použijí pro jeho království. Bůh těmto lidem dává
dar "rozdávání". Je to úžasný dar, ale jeho správné používáni vyžaduje
mnoho modliteb.

Jsou Boží lidé, kteří vědí, jak vydělat peníze. Pokud především
hledají Boží království, Bůh jejich obchody požehná. Tito Boží lidé
nedělají chyby bohatých lidí popsaných v Jk 5,1 - 6. Své bohatství
nezískávají podvodem. Nehromadí je a nepoužívají je sobecky pro
sebe. Považují se za Boží služebníky, kterým Bůh může důvěřovat
v tom, že své bohatství použijí pro jeho království. Lidé s tímto darem
poskytují finance na Boží práci. Jsou jako potrubí, kterým teče voda.
Jsou kanálem požehnání.
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11 Jaký přístup by měl mít bohatý člověk ke svým penězům?

Lidé s darem "rozdávání" si nedrží své bohatství pro sebe, ale
nechávají je skrze své ruce téci do práce na Božím království.'

Je důležité vědět, že stejné pravidlo platí i pro chudé lidi. "Chudý"
člověk, který své peníze získává podvodem, je stejně špatný jako
člověk bohatý, "vydělávající" si své peníze podobným stylem. "Chudý"
člověk, který své peníze používá sobecky, je stejně špatný jako člověk
bohatý používající své peníze jen pro sebe. Není důležité množství
peněz, které dáváme, ale postoj srdce při dávání a ochota k němu.
Např. jedna chudá vdova, která dala pouze dvě drobné mince, dala
vše, co měla (Mk 12,42-44). Ježíš řekl, že její dar "rozdávání" byl
větší než dar "rozdávání" lidí bohatých. Proč? Protože bohatí lidí dali
ze svého bohatství. Zbylo jim toho ještě hodně! Vdova dala ze své
chudoby. Dala vše, co měla!

Vdova dala vše, co měla! To je tajemství daru "rozdávání". Je
snadné dávat, když Kristus je Pánem nade vším, co máme. Dáváme,
když nám to přikáže. Bůh hledá lidi, kterým může důvěřovat v tom, že
použijí peníze - ať už je to hodně nebo málo - pro jeho království.
Takovým lidem dává dar "rozdávání"!

12 V čem spočívá tajemství dávání?

••••••••• 10 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •
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OTÁZKA ŽÁDÁNÍ

Cíl 4: Vysvětli, jak lze uctívat dáváním desátků a správcovstvím.

Peníze se zdají být odpovědí na všechny potřeby. Láska k penězům
je kořenem zla, ale peníze samy o sobě špatné nejsou. Použití tvých
peněz je dobrým testem tvých priorit. .. a tvého duchovního života.

13 čti verš lTm 6,10. Co je kořenem všeho zlého?
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Motivace ze zákona
Každý věřící by měl vrátit Bohu

desetinu ze svého příjmu. Říká se
tomu dávání desátků. Proč by měl
věřící dávat desátky? Měl by to dělat .
proto, že o tom vyučuje Bible? Měl
by to dělat proto, že dávání desátků
je zákonem v jeho sboru? Proč by
měl věřící dávat desátky? Jaký by 1)·\ \ \" I I) I " \ I Kl
k tomu měl mít motiv? Dávání de-
sátků je jednou z forem uctívání Boha. Desátky dáváme proto, že
milujeme Boha a chceme mu poděkovat za své zabezpečení. Dávání
je uctívání. Uctívání je dávání! Uctívání není jen dar našich slov, ale
také našich peněz.

14 Věřící by měl dávat desátky, protože
a) to požaduje zákon.
b) když to bude dělat, stane se bohatším.
c) je k tomu motivován Boží láskou.
d) by se styděl, kdyby to nedělal.

Někteří lidé dávají desátky, protože je v Bibli napsáno, že by to
měli dělat. To je pravda, Bible nás o dávání desátků vyučuje.

Abraham zaplatil desátek Malkísedekovi, který byl předobrazem
Krista (Gn 14,20).

Jákob odváděl desátky před tím, než byl Mojžíšovi dán zákon
(Gn 28,22).

Malachiáš řekl, že ten, kdo neplatí desátky, okrádá Boha (MaI3,8).

15 Bible říká, že
a) Abraham platil desátky Kristu.
b) Jákob odváděl desátky před tím, než byl dán zákon.
c) Mojžíš byl prvním člověkem, který dával desátky.'

Ježíš řekl: "Nebude-Ii vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spra-
vedlnost učitelů Písma a farizeů, jistě nevejdete do království Nebes."
(Mt 5,20 NS) .
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Farizeové platili desátky. Měli bychom však být věrnější než oni!
Platili desátky pouze proto, že to nařizoval zákon. Kdyby takový zákon
nebyl, žádné desátky by neplatili! Farizeové platili desátky, ale nečinili
to ochotně. Dělali jen to, co požadoval zákon. Jejich motivy byly
špatné.

Někteří dnešní křesťané jsou farizeům velice podobní. Chtějí po-
žehnání, které plyne z dávání desátků, ale nejde jim o Boha, který
žehná! "Používají" Boha jako "prostředek" k dosažení vlastních "cí-
lů"! Znají Boží zaslíbení platící pro ty, kdo dávají desátky, proto tedy
dají jednu desetinu svého příjmu a doufají, že Bůh je učiní bohatými.
A Bůh jim požehná, protože plní svá zaslíbení. Když jsou však jejich
motivy špatné a když jsou tvé motivy špatné, necháš si ujít ještě větší
požehnání, které s sebou přináší nesobecké dávání.

16 Věřící mohou být věrnější než farizeové, když dávají
a) proto, aby je lidé viděli.
b) z lásky.
c) proto, aby dostali odměnu.

Motivace z lásky
Můžeš dávat desátky, a přitom nemusíš uctívat. Ale nemuzes

uctívat, když nebudeš dávat desátky. Uctívání vypůsobí, že věřící dá
více než desátky. Ve skutečnosti platí, že když člověk především hledá
Boží království, dává sám sebe a vše, co má,
Bohu! Stává se správcem peněz, které při-
jímá, a používá je podle Boží vůle. Říká:
"Všechno je tvé, Pane, ajájsem tvůj také!" To
je správcovství! Správce patří svému pánu.
Nemá své vlastní bohatství. Je zodpovědný za
bohatství svého pána a používá je podle roz-
kazů svého pána. Správce si nedělá starosti
sám o sebe, protože ví, že jeho pán naplní
všechny jeho potřeby. Ví, že bohatství jeho
pána je mnohem větší než jeho vlastní. Ví, že
když bude věrný, nebude mu nic chybět. To je
krásný obraz Krista, který zaopatřuje své vě-
řící. Náš Pán se o nás stará - naplňuje naše
potřeby. My jsme' na oplátku postaveni do SPRÁVCOVSTVÍ
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zodpovědnosti správců bohatství svého Pána. Vždy musíme pama-
tovat na to, že vše, co máme, náleží podle práva Bohu. Bůh je Stvo-
řitelem všech věcí, včetně peněz.

V této lekci tedy chceme říci, že věřící, který hledá především Boží
království a jeho slávu, se nemusí starat o své "zabezpečení". Jeho celý
život je životem uctívání a chvály. Bůh se o něj postará!

Rádi bychom také upozornili na to, že od života věřícího nelze
oddělit modlitbu a uctívání. Řádná modlitba změní náš přístup. Ne-
musíme se starat o své potřeby. Pokud na modlitbě hledáme pře-
devším Boží království, Bůh každou naši potřebu naplní.

17 V jakém slova smyslu je věřící správcem?
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Kontrolní test

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Proč Bůh nezabezpečuje naše potřeby bez toho, abychom jej o to
žádali?

2 Jaké dva body bychom měli mít na paměti, když se modlíme za věci?

3 Proč dar "rozdávání" požaduje více modliteb?

4 Jak mohou být věřící věrnější než farizeové?

5 Jakým způsobem může být použití peněz testem našeho duchovního
života?

6 Uveď tři charakteristiky správce.

7 Jak správná modlitba ovlivní náš přístup k zabezpečení našich
potřeb? '
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Odpovědi na studijní otázky

9 Abychom věděli, jak je správně používat.

1 Všech věcí, které potřebujeme k životu - potravy, oblečení, vzdě-
lání, domova, peněz, atd.

10 Není hřích, kdyžje někdo bohatý. Bohatí lidé však musí dbát na to,
aby své bohatství nezískali nepoctivě a aby se nestali sobeckými.

2 Když je chceme i poté, co jsme zjistili, že není Boží vůlí, abychom
je měli.

11 Měl by k nim mít přístup Božího služebníka, kterému Bůh důvěřuje
v tom, že své bohatství použije pro Boží království.

3 b) Ví o tom, co potřebujeme, před tím, než ho žádáme.

12 Když Kristus je Pánem nade vším, co máme, je pak snadné dávat,
když nám to přikáže.

4 Člověk, který se modlí, nehledá Boha, ale zabezpečení svých
potřeb.

13 Láska k penězům.

5 Chtěli jen chléb, který jim dal.

14 c) Je k tomu motivován Boží láskou.

6 Pravdivé výroky jsou a a c.

15 b) Jákob odváděl desátky před tím, než byl dán zákon.

7 Pravdivé výroky jsou a a c.

16 b) Z lásky.
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8 Pravdivé výrokyjsou bac.

17 Jeho prací je uctívat a poslouchat svého Pána a důvěřovat mu, že
ho zaopatří vším potřebným.


