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lel PROGRAM KŘESŤANSKÉ SLUŽBY

Toto je jeden z 18 kurzů, které tvoří ICI Program křesťanské služby.
Symbol na levé straně je vodítkem pro pořadí studia v této sérii, kteráje
rozdělena do tří částí, z nichž každá obsahuje šest kurzů. ,,zodpovědný
křesťan; Studie křesťanského správcovství" je prvním kurzem ve třetí
části. Bude pro vás prospěšné, budete-li kurzy studovat ve správném
pořadí.

Studijní materiály programu křesťanské služby jsou připraveny for-
mou samostatných studijních materiálů a jsou určeny zvláště pro křes-
ťanské pracovníky. Kurzy zprostředkovávají studentovi poznání Bible
a připravují jej pro praktickou křesťanskou službu. Tento kurz lze stu-
dovat pro získání zápočtu (kreditu) pro pozdější osvědčení nebo pro
osobní rozšíření znalostí.

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně úvod ke kurzu. Je důležité držet se stanovených
pokynů, abyste tak mohli dosáhnout cílů kurzu a byli připraveni vypra-
covat studijní zprávy.

Veškerou korespondenci týkající se kurzu, zasílejte svému instruk-
torovi ICI na adresu místní kanceláře ICI, vytištěnou dole. Pokud tam
není a neznáte ji, napište laskavě na následující adresu:

ICI UNIVERSITY

AC, Křesťanské centrum

Slovenská 3

737 Ol Český Těšín



ÚVOD KE KURZU
Staňte se spolehlivými správci

Před vámi se otevírá studium důležitého předmětu: Jak se můžete
stát spolehlivým správcem ve všech aspektech a oblastech života.

Tento kurz je rozdělen do tří studijních částí. První část vás uvede do
oblasti vlastnictví, správcovství a do toho, co o nich říká Bible. Ve dvou
lekcích této části najdete vysvětlení daných oblastí a jejich příklady
z Bible. To vám pomůže porozumět tomu, co znamená být správcem.

Druhá část pojednává o tom, jakou má správcovství souvislost s tím,
co máme - naším životem, tělem, časem a našimi schopnostmi. Zjistíte,
co k těmto tématům říká Bible. A protože každý z daných aspektů vaše-
ho životaje určitým vlastnictvím, svěřeným vám Bohem, je třeba, abys-
te věděli, jak s ním nakládat a užívat je pro jeho slávu. Čtyři lekce této
části vám poskytnou mnoho praktických rad a návrhů, jak to činit.

Ve třetí části budeme hovořit o tom, jakou máte zodpovědnost jako
křesťanští správci ve vztahu k dalším aspektům svého života - k peně-
zům a majetku, domácnosti, sboru (církvi) a společnosti. Čtyři lekce
třetí části vám ukáží způsob, jak plnit své povinnosti v každé z těchto
oblastí. Objasní, co Bible říká o každé z nich, a pomohou vám porozu-
mět principům, jimiž byste se měli řídit.

Kéž vám tyto lekce pomohou správně zacházet se vším, co vám Bůh
svěřil, abyste jednoho dne mohli slyšet z jeho úst: "Správně, služebníku
dobrý a věrný, ... vejdi a raduj se u svého pána." (Mt 25,23)
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Popis kurzu

Zodpovědný křesťan; Studie křesťanského správcovství je kurz, kte-
rý prezentuje biblické učení o správcovství - Boží roli vlastníka a člo-
věka jako správce. Vysvětlí vám, jak by měl křesťan v praxi provozovat
svou zodpovědnost pro věrné spravování různých oblastí majetku a zdro-
jů, které mu Bůh svěřil. Navíc se zabývá jeho vztahy v rodině, církvi
a společnosti ve světle jeho role správce.

Cíle kurzu

Po ukončení kurzu byste měli být schopni:

1. Popsat Boží i svou vlastní roli ve vztahu ke správcovství.

2. Vysvětlit, co to znamená, že jste zodpovědní za své jednání jako správ-
Cl.

3. Uvést způsoby, jakými můžete naplnit každou z vašich správcov-
ských povinností.

4. Zhodnotit potřebu vydání sebe i toho, co máte, Bohu a rozvíjení va-
šich schopností pro použití v jeho službě.

Učebnice

Knihu Zodpovědný křesťan; Studie křesťanského správcovství od José
R. Silvy Delgado budete v tomto kurzu používat jako učebnici i studijní
příručku. Bible je jedinou další studijní knihou, kterou budete potřebo-
vat. Citace Písma jsou, pokud není uvedeno jinak, z českého Ekumenic-
kého překladu.

tas potřebný ke studiu

Kolik času budete potřebovat na studium každé lekce, závisí zčásti
na tom, nakolik studovaný předmět znáte, zčásti na úrovni vašich stu-
dijních schopností. Jak dlouho vám bude studium trvat, bude rovněž
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záviset na tom, do jaké míry budete dodržovat naše pokyny a v jaké
míře se u vás vyvine schopnost samostatně studovat. Rozvrhněte si stu-
dium tak, abyste dosáhli cílů, které vymezil autor, i těch, které si stano-
víte sami.

Struktura lekce a model studia

Každá lekce obsahuje: 1) název lekce, 2) úvod, 3) přehled lekce, 4)
cíle lekce, 5) studijní činnost, 6) rozpracování lekce, včetně studijních
otázek, 7) samostatně hodnocený test a 8) odpovědi na studijní otázky.

Přehled lekce a cíle lekce vám poskytnou základní informace o da-
ném předmětu, pomohou vám zaměřit svou pozornost při studiu na nej-
důležitější otázky a upozorní vás na to, co byste se měli naučit.

Většinu otázek lze zodpovědět v prostoru, který je na to v učebnici
vyhrazen. Delší odpovědi by měly být zodpovězeny do sešitu, který si
za tímto účelem pořídíte. Když si své odpovědi budete zaznamenávat
do sešitu, nezapomeňte si poznamenat číslo otázky a název lekce. Po-
může vám to později při opakování.

Nedívejte se předem na odpovědi, dokud sami na danou otázku ne-
odpovíte. Když odpovídáte na otázku sami, mnohem lépe si probíranou
látku zapamatujete. Až všechny studijní otázky zodpovíte, zkontrolujte
si své odpovědi s odpověďmi uvedenými v závěru každé lekce. Oprav-
te si ty odpovědi, na které jste odpověděli nesprávně. Odpovědi nejdou
po sobě v běžném pořadí podle čísel, abyste náhodou nezahlédli odpo-
věď na následující otázku.

Tyto studijní otázky jsou velmi důležité. Pomohou vám zapamatovat
si hlavní myšlenky uvedené v lekci a aplikovat do praxe principy, které
jste se naučili.
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Jak odpovídat na otázky

V příručce studenta se vyskytuje několik různých druhů studijních
otázek a otázek v samostatně hodnocených studijních testech. Níže jsou
uvedeny příklady několika typů otázek i jak se na ně odpovídá. Pokud
se objeví ještě další typ otázek, najdete u nich specifické pokyny, jak
s nimi zacházet.

VÝBĚR Z VÍCE MožNoSTÍ požaduje, abyste vybrali jednu odpo-
věď z několika, které jsou vám nabídnuty.
Příklad

1Bible má celkem
a) IOOknih.
b) 66 knih.
c) 27 knih.

Správná odpověď je b) 66 knih. Zakroužkujte tedy ve své příručce
studenta písmeno b) stejným způsobem, jak je uvedeno zde:

1Bible má celkem

~

lOOknih.
b) 66 knih.
c 27 knih.

U některých otázek výběru z více možností může být více správ-
ných odpovědí. V takovém případě zakroužkujte písmeno před každou
správnou odpovědí.

PRAVDA - NEPRAVDA. V případě těchto otázek jste žádáni, abys-
te z následujících tvrzení vybrali ta, která jsou pravdivá.
Příklad

2 Která z následujících tvrzení jsou PRAVDN Á?
a Bible má celkem 120 knih.

@3ible je poselstvím pro věřící v dnešní době.
c Všichni bibličtí pisatelé psali v hebrejštině.

@:>uch svatý autory biblických knih inspiroval.
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Tvrzení bad jsou pravdivá. Můžete zakroužkovat písmena těchto
dvou správných odpovědí tak, jak to uvádíme výše.

Otázky PŘIŘAZovÁNÍ požadují, abyste k sobě navzájem přiřadili
to, co k sobě patří, například jména k jejich popisu, biblické knihy k jejich
autorům atd.
Příklad

3 Napište číslo, představující jméno vůdce, před čin, který vykonal.
.J..a Obdržel zákon na hoře Sinaj. 1) Mojžíš
.?.b Převedl Izraelity přes Jordán. 2) Jozue
.?.c Pochodoval kolem Jericha .
•J.•d Žil na faraónově dvoře.

Popis a a d hovoří o Mojžíšovi, popis bac hovoří o Jozue. Můžete
napsat číslici 1před a a d a číslici 2 před bac tak, jak to vidíte výše.

Jak kurz studovat

Studujete-li tento kurz samostatně, vyhodnocení veškeré vaší práce
může probíhat prostřednictvím pošty. Ačkoliv byl kurz ICI připraven
tak, abyste jej mohli studovat samostatně, můžete jej studovat také ve
skupině nebo ve třídě. Je-li tomu tak, veškeré další potřebné informace
vám poskytne váš instruktor ICI.

Možná máte zájem o použití tohoto kurzu v domácí skupince biblic-
kého studia, ve třídě ve vašem sboru nebo na biblické škole. Zjistíte, že
jak obsah předmětu, tak i studijní metody se výborně hodí k tomuto
účelu.

Studijní zprávy za jednotlivé části kurzu

Na konci této učebnice najdete Studijní zprávy za jednotlivé části
kurzu a Listy pro odpovědi. Řiďte se instrukcemi, jež jsou součástí to-
hoto kurzu i části se Studijními zprávami.

Vypracujte odpovědi na Listech pro odpovědi a odešlete je vašemu
instruktorovi k opravě a podnětům k vašemu studiu. I v případě, že ne-
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studujete pro získání kreditu ICI, můžete mít užitek z toho, že vypracu-
jete otázky ve Studijní zprávě.

Osvědčeni

Po úspěšném ukončení kurzu a závěrečném vyhodnocení všech stu-
dijních zpráv instruktorem ICI obdržíte osvědčení o ukončení kurzu.

Autor kurzu

José R. Silva Delgado strávil 35 let aktivní pastorskou službou.
V současné době je pastorem ve městě Valdivia v Chile, svém rodišti.
Předtím, než se podruhé ve svém životě usadil ve Valdivii, byl pastorem
sborů v Rio Bueno, La Union, La Pami11aa La Legua v Santiagu v Chile.

Kromě své pastorské služby pracoval v národní radě své církve jako
člen rady a oblastní vedoucí. Působil také jako vysokoškolský profesor.

V současné době, kromě své pastorské činnosti ve Valdivii, píše
a překládá pro nakladatelství VIDA, které se nalézá v Miami na Flori-
dě. Je ženatý s Cecilií Mancillou Rios a mají spolu šest dětí.

Váš instruktor ICI

Váš instruktor ICI vám ochotně pomůže, nakolik to jen bude možné.
Máte-li nějaké otázky, ať už se týkají kurzu nebo jednotlivých studij-
ních zpráv, klidně se na něj obraťte. Pokud chce tento kurz studovat
několik lidí najednou, žádejte informace, jaká konkrétní opatření jsou
pro skupinové studium nutná.

Ať vám Bůh žehná při studiu učebnice Zodpovědný křesťan; Studie
křesťanského správcovství. Kéž toto studium obohatí váš život i křes-
ťanskou službu a pomůže vám, abyste ještě užitečněji plnili svůj úkol
v těle Kristově.
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Část p_rv_n_í _
Co nám Bible říká o správcovství





I. Lekce
Bůh - Vlastník všeho

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

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

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

Přehled lekce

Porozumění pojmu vlastnictví
Identifikace vlastníka
Vysvětleni práv vlastníka
Uznáni práv vlastníka

14



Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

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

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

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

Studijní činnost

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

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

15
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3. Odpovězte na studijní otázky. Poté, co vypracujete odpovědi na stu-
dijní otázky, zkontrolujte si je s těmi, které jsou dány na konci lekce.
Zopakujte si veškerá témata, na která jste odpověděli nesprávně. Bu-
dete-li mít otázky, poznamenejte si je a zašlete svému instruktorovi
lel nebo je položte svému pastorovi, abyste tak získali více informa-
cí.

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

Rozpracování lekce

POROZUMĚNÍ PŘEDSTAVY O VLASTNICTVí

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

Nesprávný pohled na vlastnictví

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

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

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

Základní prvky vlastnictví

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

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

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

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

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

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

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

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

ku.

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

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

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

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

Nepraví vlastníci

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

Vlastníkem je jednotlivec

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

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

Vlastníkem je společnost

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

Pravý vlastník

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

Jeho identita

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeho vlastnictví

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

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

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

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

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

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

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

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

VYSVĚTLENÍ PRÁv VLASTNÍKA

Úkol3: VYberte věty vyjadřující základ pro Boží vlastnická práva.

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

Bůh nás stvořil

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

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

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

Bůh nás udržuje

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

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

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

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

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

Bůh nás vykoupil

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

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

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

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

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

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

....b Jan 1,3

.••.c Skutky 17,28

...• d 1. Korintským 6, II

.... e 1. Korintským 6,19-20

....f Židům 1,3

•... g Židům 10,10

...• h 1. Petrova 1,18-19

2) Bůh všechno udržuje

3) Bůh nás vykoupil

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

UZNÁNÍ PRÁv VLASTNÍKA

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

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

Poddání sebe samých i svého majetku

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

Anna, matka proroka Samuele, nám představuje nádherný příklad
odevzdání. Uvědomila si, že pokud bude mít syna, stane se tak proto, že
jí ho dá Bůh. Proto svého syna odevzdala Bohu, aby mu patřil po všech-
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ny dny svého života (1. Samuelova 1,27-28). V Novém zákoně je pří-
klad Makedonských věřících jako cosi mimořádného. Uprostřed těž-
kostí svěřili apoštolům to málo, co měli, protože "dali sami sebe předně
Pánu". (2. Korintským 8,5)

Vzdávání diktl

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

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

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

Poddání sebe samých

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

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

Projev poslušnosti

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

V Izraeli mohl sluha sloužit tak dlouho, dokud s nímjeho pán zachá-
zel dobře (2. Mojžíšova 21,5-6). Bůh se vůči nám prokázal jako dobrý
Pán. Je tedy velmi rozumné, abychom byli dobrovolně jeho poslušnými
služebníky.



30 Zodpovědný křesťan

12 Které z níže uvedených veršů byste použili jako příklad člověka nebo
skupiny lidí, kteří něco vydali Bohu?
a) 2. Mojžíšova 21,5-6
b) 1. Samuelova 1,27-28
c) Skutky 17,25
d) 2. Korintským 8,5

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

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

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

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

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

knihu vrátil. Petr tedy dal knihu někomu jinému.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

společnosti.
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Odpovědi na studijní otázky

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

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

t Skutky 4,32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ukončili jste studium 1. lekce? Gratulujeme! Teď jste si již vědomi,
že Bůh je vaším Pánem a vlastníkem všeho, co máte, že? Pravděpodob-
ně jste však došli ve svém poznání dále než jen k tomuto. Jistě jste se
s ním již setkali a učinili jej svrchovaným Pánem svého života.

V následující lekci se budeme zabývat vaší rolí správce všeho, co
patří Bohu. Jak se můžete s úspěchem zhostit této role? Především bu-
dete studovat příklad Ježíšova života, který nám zanechal. To vám po-
může porozumět své vlastní roli. Pak zjistíte, jaké schopnosti potřebuje-
te a jaké povinnosti jako Boží správci máte.

Budete-li pokračovat ve studiu další lekce, zjistíte, že správcovství
má souvislost s celým životem křesťana, nejen s jeho částí. A pokud
budete do praxe uvádět skutečnosti, které se naučíte, jednoho dne usly-
šíte následující nádherná slova: "Výborně, můj dobrý služebníku."

Přehled lekce

Být správcem
Ježíš, příklad správce
Požadavky na správce
Povinnosti správce



Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

• Vysvětlit, co pro věřícího znamená být Božím správcem.

• Popsat, jaký druh člověka je dobrý správce a jaké jsou jeho povin-
nosti.

Studijní činnost

1. Pečlivě si přečtěte úvodní stať této lekce a přehled a cíle lekce.

2. Přečtěte si rozpracování lekce. Vyhledejte si všechny biblické odka-
zy, zodpovězte studijní otázky, zkontrolujte si odpovědi na ně a zo-
pakujte si lekci. Pak vypracujte samostatně hodnocený test a porov-
nejte své odpovědi s těmi, které jsou uvedeny na konci učebnice.

3. Po ukončení této lekce i samostatně hodnoceného testu si zopakujte
celou 1. část (1. a 2. lekci). Pak vypracujte studijní zprávu za 1. část
a odešlete ji svému instruktorovi ICI.

37
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Rozpracováni lekce

BÝT SPRÁVCEM

Úkoll. Rozlište mezi postavením vlastníka a správce.

Obecný význam

Slovo správce má v dnešním jazyce různé významy. Ať již je použí-
váme jakkoliv, vždy však má nějakou souvislost s člověkem, který má
konkrétní úkol řízeni. Podle toho tedy člověk může být správcem velké-
ho domu, zemědělské usedlosti, automobilu nebo nákladního vozu či
nějakých obchodních záležitostí. Správce není vlastníkem. Je to někdo,
kdo je zaměstnán vlastníkem, aby spravoval určitou část jeho majetku.

V Biblí se slovo správce obvykle vztahuje k otroku, který spravoval
pánův majetek (1. Mojžíšova 44,1; Matouš 20,8; Lukáš 16,1). Správce
měl pánovu plnou důvěru. Byl to člověk, který si své postavení zaslou-
žil díky spolehlivosti, kterou prokázal (1. Mojžíšova 15,2-3; 39,4). Úřed-
ník, spravující majetek krále, býval také nazýván správcem (1. Králov-
ská 16,9; 1. Paralipomenon 28,1; Lukáš 8,3). V tomto případě však
správce nebyl otrokem, ale spolehlivým poddaným krále.

Princip správcovství můžeme lépe pochopit, když jej porovnáme
s vlastníkem, protože mezi těmito dvěma postaveními je základní roz-
díl. Následující schéma nám ukazuje, že:

SPRAVCE VLASTNÍK

Musí zacházet s majetkem tak, Má svrchované právo svobodně
jak si to přeje vlastník. rozhodovat o tom, jak naloží se

svým majetkem.

Musí vykazovat vlastníkovi, jak Nemusí se nikomu
zachází s jeho majetkem zpovídat z toho,

jak nakládá se svým majetkem.
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1 Kdo z následujících lidí jedná jako správce?
a) Ester se rozhodla prodat kobereček, který utkala.
b) Marek hlásí, jaké množství brambor se sklidilo.
c) Jan vydává pokyny, jak nakládat s jeho zemí.

Specifický význam správcovství v křesťanství

Úkol2: Uveďte tvrzení, která ukazují, co Bible říká o roli věřícího jako
správce.

Naše studium se zabývá křesťanským správcovstvím. Proto je důle-
žitější, abychom porozuměli, co správcovství znamená z křesťanského
hlediska. Obecná znalost významu správcovství nestačí! Z křesťanského
hlediska je každý člověk, a zvláště křesťan, správcem Božího majetku.
Jelikož je Bůh vlastníkem všeho, co existuje, naším základním cílem na
zemi je spravovat to, co nám svěřil podle jeho vůle.

Jste-li v situaci, že máte pouze velmi malý pozemský majetek, kla-
dete si možná otázku: Jaký majetek mám tedy spravovat? Odpověděl
bych, že tím majetkem jsou všechny věci, které jste přijali od Boha.
Podle Ježíšových slov je i vaše duše sama o sobě majetkem, který je
cennější než celý svět (Matouš 16,26). Bůh nám dal naše fyzické tělo,
schopnosti a evangelium jako majetek, který máme také podle jeho vůle
spravovat.

Nejsme jen Božím vlastnictvím, ale také jeho správci. Názor, že člo-
věkje Božím správcem, samozřejmě není nový, nalézáme jej již ve Sta-
rém zákoně. Když však studujeme Nový zákon, vidíme, že to byl právě
Ježíš, kdo dal tomuto principu jeho plnější vyjádření. Uveďme si dva
hlavní aspekty tohoto odhalení.

VeStarém zákoně

Učení o lidském správcovství je, stejně jako mnohá jiná učení, ve
Starém zákoně odhaleno jen částečně. Nalézáme zde však náznaky uka-
zující, že člověk byl Božím správcem.
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J. Bůh svěřil člověku správu nad zahradou Eden. Postavil jej tam,
aby se o zahradu staral a střežil ji (1. Mojžíšova 2,15). Dal mu konkrétní
pokyny, jak se zde má chovat (1. Mojžíšova 2,16-17). Když člověk ve
své zodpovědnosti zklamal, musel ze svých skutků vydat počet Bohu
(1. Mojžíšova3,11-12). Byl ze zahrady Eden vyhnán (1. Mojžíšova 3,23-
24).

2. Již od raných dob člověk věděl, že si nemůže žít tak, jak by se mu
chtělo. To je patrné ze skutečnosti, že se člověk v určité konkrétní době
musel ukazovat před Hospodinem. Nikdy to nemohl udělat s prázdnýma
rukama (5. Mojžíšova 16,16). Skutečnost, že Kain a Ábel předstoupili
před Hospodina s obětí, ukazuje, že dokonce i první lidé tomu tak rozu-
měli (1. Mojžíšova 4,34).

3. Kain zjistil, že nemůže svobodně nakládat se životem svého brat-
ra. Když zabil Ábela, musel se ze svého zločinu zpovídat Bohu (1.
Mojžíšova 4,9-10).

4. Každý Izraelita, stejně jako národ coby celek, byl správcem země,
kterou mu Hospodin dal (5. Mojžíšova 11,8-32; 30,19-20). Protože Iz-
raelci nežili ve své zemi tak,jakjim Bůh přikázal, byli přinuceni ji opustit.
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V Novém zákoně

V podobenství o zlých vinařích Ježíš jasně učil, že Izrael je správ-
cem (Matouš 21,33-43). V tomto podobenství představuje hospodář
Boha, vinaři či správci Izrael a vinice (království) je majetek. Protože
Izrael neuznával Boží vlastnictví, Bůh od něj své království odňal.
V Matouši 25,14-30 však Ježíš také učí, že každý člověk je správcem.
Podle tohoto podobenství není člověk vlastníkem svého života. Je správ-
cem a je zodpovědný skutečnému vlastníku za způsob, jak se svým ži-
votem nakládá.

Nehledě na skutečnost, že každý člověk je Božím správcem, apošto-
lé zdůrazňovali, že každý křesťan je také správcem (1. Petrova 4,10).
Každý z nás obdržel dar od Boha. Avšak na rozdíl od darů, které dostá-
váme od lidí a které můžeme používat tak, jak si přejeme, jsou dary od
Boha mnohem více dary svěřené, jež máme spravovat podle jeho vůle.

2 Co učí Bible o roli věřících jako správců?
a) Pouze bohatí věřící se mají starat o to, aby byli dobrými správci.
b) Věřící má svobodu používat Boží dary tak, jak chce.
c) Věřící jsou zodpovědní Bohu, skutečnému vlastníku jejich darů.

3 Předpokládejme, že někomu vysvětlujete, co Ježíš řekl o naší roli správ-
ců. Který biblický oddíl by bylo nejvhodnější použít?
a) Lukáš 8,9-15
b) Lukáš 11,33-36
c) Lukáš 15,11-32
d) Lukáš 19,11-27

JEžíš, PŘÍKLAD sPRÁVeE

Úkol 3: Uveďte verše z Písma, které ukazují, jak nám Ježíš sám na
sobě poskytl příklad dobrého správce.

Až do této chvíle jsme se zabývali dvěma důležitými skutečnostmi,
a to: 1) Bůh je vlastníkem všeho, 2) člověk je správcem Božího majet-
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ku. Nyní přesouváme svou pozornost k tomu, jak bychom měli usku-
tečňovat svou roli správců. Nejvíce ze všeho potřebujeme najít dobrý
příklad, kterým bychom se mohli řídit. A jaký lepší vzor bychom mohli
mít než příklad Ježíše Krista? Ježíš je ideálním správcem.

Boží správce

Ježíš již od svého dětství věděl, že jeho pozemský život je správcov-
stvím. Evangelista Lukáš nám říká, že se Ježíš za určitých okolností
Josefovi a Marii na cestě z Jeruzaléma domů ztratil. Po horečném hle-
dání ho nakonec nalezli v chrámě. Tam byl, ještě chlapec, a přesto se
účastnil vážného rozhovoru s duchovními učiteli! Když se ho ptali na
jeho chování, odpověděl, že musí být v domě svého Otce a zabývat se
záležitostmi svého Otce (Lukáš 2,49). Bůh poslal Ježíše, aby se věnoval
jeho (Otcovým) zájmům. A Ježíš chtěl sám sebe bezodkladně plně vy-
dat pro tento cíl, protože je samozřejmé, že dobrý správce pečuje před-
nostně o zájmy vlastníka a teprve potom se věnuje svým vlastním zá-
jmům.

Boží služebník

Ježíš jako Pán si zasloužil, aby mu bylo slouženo, a přesto řekl, že
,,nepřišel, aby si dal sloužit," ale "aby sloužil" (Marek 10,45). Bůh o něm
říká "můj služebník" (Izajáš 42,1), protože "vzal na sebe způsob slu-
žebníka" (Filipským 2,7). Správce byl služebníkem a jako takový mu-
sel dělat to, co mu jeho mistr a pán řekl, aby dělal. A Ježíš jako dobrý
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správce nikdy nečinil svou vlastní vůli, ale vůli svého a našeho pána
(Lukáš 22,42).

Boží dělník

Správce nepracuje pro sebe, ale pro svého pána. Stejně tak přišel
Ježíš, aby vykonal práci, kterou mu Bůh svěřil (Jan 5,36; 9,4). Na konci
své služby mohl s uspokojením říci: " ... když jsem dokonal dílo, které
jsi mi svěřil." (Jan 17,4) Jaký to správce!

4 Jaký verš byste použili, abyste někomu ukázali, že Ježíš je naším pří-
kladem správce jako Boží dělník?
a) Izajáš 42,1
b) Lukáš 2,49
c) Jan 17,4
d) 1. Petrova 4,10

POŽADAVKY NA sPRÁ VeE

Úkol 4: Vyberte tvrzení, která nám naznačují, jakým druhem člově-
ka je dobrý správce.

Nový zákon uvádí tři požadavky, které musí Boží správce mít. Tyto
požadavky jsou následující: věrnost, bezúhonnost (čestnost) a moud-
rost.

Věrnost

Správce je osoba, která má majitelovu důvěru, proto se od něho oče-
kává, že bude věrný. Spolehlivý správce je jedním z těch, kteří vyřizují
veškeré své povinnosti a obstarávají zájmy svého pána. Nevěrný správ-
ce je ten, který myslí pouze na své vlastní bohatství a nevšímá si majet-
ku svého pána nebo jej zneužívá (Lukáš 16,1). Nyní je každý z nás správ-
cem Božího majetku a On po nás požaduje, abychom byli věrní (1.
Korintským 4,1-2). Pokud se například těšíte dobrému zdraví a výborně
vám to myslí, Bůh chce, abyste tyto dobré věci používali pro jeho služ-
bu a nejen ve svůj prospěch.
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Bezúhonnost

V Titovi 1,7 čteme, že ten, kdo se vydá práci na Božím díle, má být
bezúhonný. To znamená, že jeho chování jako správce Božího majetku
a zdrojů by mělo být bezúhonné; tj. měl by žít tak, aby proti němu nikdo
nemohl najít nic, z čeho by ho mohl obvinit.

Někdy mohou mít lidé nízké smýšlení o majiteli díky jeho špatnému
správci. Možná jednají pouze se správcem, a tak neznají majitele. Maji-
telem může být dobrý a šlechetný člověk, ale jeho správce může být
tvrdý a lakomý. Co by si Rút pomyslela o Bóazovi, kdyby jí jeho správ-
ce nedovolil, aby šla na jeho pole? (Rút 2,7) Co by si pomysleli lidé,
kteří přinesli své děti k Ježíši, kdyby své učedníky nepokáral za hru-
bost? (Marek 10,13-16) Pokud tedy lidé uvidí dobré věci, které činíme
jako Boží správci, budou vzdávat slávu našemu Otci v nebesích (Ma-
touš 5,16).

Můžeme říci, že věrnost je správné chování správce ve vztahu k jeho
pánu. Bezúhonnost, naproti tomu, je správcovo správné chování ve vzta-
hu k druhým lidem. Ježíš nám poskytl příklad obojího, proto "byl milý
Bohu i lidem". (Lukáš 2,52) Splňme tedy i my svou povinnost vůči
Bohu a také jej dobře reprezentujme před lidmi.

5 Ježíšovi učedníci se nechovali bezúhonně v příběhu popsaném
v Markovi 10,13-16, protože

Moudrost

Pro člověka, který má být dobrým správcem, je zásadně důležité,
aby měl moudrost. Moudrý správce bude uvážlivě používat zdroje, vy-
hne se škodám, správně rozdělí potravu, aby uspokojil potřebné, bude
činit správné záznamy a výhodně využívat příležitostí. Takovým způso-
bem povede zájmy svého pána k prosperitě.

Je pravdou, že pokud má být někdo dobrým manažerem, potřebuje
mít i určité znalosti z oblasti managementu. Avšak moudrost není něco,
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co byste mohli získat studiem nějakého kurzu! Pokud vím, ještě nikomu
se nepodařilo získat diplom "moudrý muž" na konci jeho studií! Křes-
ťanský správce se však může učit lekce moudrosti u nejlepšího ze všech
učitelů (Jakub 1,5). Tato moudrost mu zcela určitě pomůže naplnit svou
roli správce.

Význačným příkladem moudrého správce, který získal vzdělání
v Boží škole, je Josef. Je zajímavé sledovat, jak všechno, co dělal jako
Potífarův služebník i jako vězeň v žaláři, se mu dařilo (1. Mojžíšova
39,2-3; 22-23). A Josefova moudrost zachránila Egypt a celý svět té
doby od hladomoru (1. Mojžíšova 41,54-57).

-.-
Ježíš se zmiňuje o moudrém správci a služebníku, kterého "pán usta-

novuje nad svým služebnictvem, aby jim včas rozdílel pokrm". (Lukáš
12,42) Bůh od nás také očekává, že budeme moudře zacházet s tím, co
nám svěřil. Nebuďme jako bláznivý bohatý muž, který věděl pouze to,
jak spravovat pozemské věci, jež mají malou hodnotu, ale nestaral se
o záležitosti věčného života (Lukáš 16,19-31).
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6 Přiřad'te popisy nebo příklady jednotlivých požadavků na dobré
správce k názvům těchto požadavků .

.... a Má spojitost s co nejlepším využitím zdrojů. I) Věrnost

.... b Ježíšovi učedníci byli jednou pokáráni za své 2) Bezúhonnost
hrubé chování 3) Moudrost

.... e Má spojitost s péčí o uspokojení vlastníkových
zájmů .

. ... d Josef je dobrým příkladem těchto požadavků .

.. ..e Má spojitost s chováním správce před lidmi.

POVINNOSTI SPRÁVCE
Úkol5: Vyberte příklady, které popisují povinnosti dobrého správce.

Řídit se pokyny

Již jsme si mohli uvědomit, že je to vlastník a ne správce, kdo rozho-
duje, jak bude nakládáno s majetkem. Předpokládejme, že si hospodář
přeje na svých polích pěstovat obilí. Bude se mu snad líbit, když jeho
správce koupí místo obilí na setí krávy? Nevzal snad na sebe správce
roli, která náleží vlastníkovi? Samozřejmě vzal, protože správcovou
povinností je řídit se pokyny vlastníka v tom, jak se naloží s jeho majet-
kem. Správce by neměl činit rozhodnutí podle svého vlastního názoru.
Stejně tak bychom si měli uvědomit, že Bůh je tim, kdo rozhoduje, co
bude činit se svým majetkem. My se máme pouze řídit jeho pokyny.

Mohli byste si položit otázku: Kam se mám tedy obrátit, abych zjis-
til, jaké jsou Boží pokyny? Obraťte se k Bibli. V Bibli naleznete kon-
krétní pokyny, potřebné k tomu, abyste věděli, jak zacházet s různými
věcmi, které náležejí Bohu. Chcete například vědět, jak používat své
myšlení? Podívejte se do Filipským 4,8. A váš čas? Přečtěte si Efez-
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ským 5,16. A co se týče evangelia? Zamyslete se nad tím, co říká Marek
16,15.

Správce by neměl dělat nic jiného, než se řídit pokyny vlastníka
majetku. Je to jedna z jeho povinností. Proto apoštol Pavel řekl: "Ne-
mohu se chlubit tím, že kážu evangelium; nemohu jinak, běda mně,
kdybych nekázal." (1. Korintským 9,16) Ta práce byla součástí jeho
správcovství (1. Korintským 9,17) a onji chtěl vykonávat dobře.

Hledat vedení

Správce musí v určitých intervalech hovořit s vlastníkem, aby od
něho dostal další pokyny. Stejně tak bychom i my měli hovořit v mod-
litbách s naším vlastníkem v nebi a žádat jej o vedení. Bůh nám nedává
všechny pokyny najednou. Dostáváme je krok za krokem. Abrahamovi
bylo například řečeno, aby vyšel z města Ur a šel do země, kterou se mu
Bůh chystal ukázat později (1. Mojžíšova 12,1). Abraham vyšel, aniž
by věděl, kam jde (Židům 11,8). Saulovi bylo řečeno, aby vstal a šel do
Damašku (Skutky 9,6). Tam mu Bůh řekl, co má dělat. O mnoho let
později měl Saul, nyní již jako apoštol Pavel, znovu čekat na Boží po-
kyny ještě před tím, než by mohl pokračovat v kázání evangelia (Skut-
ky 16,6-10).
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7 Zakroužkujte písmeno předcházející každému popisu, který nám říká,
jak bychom měli jednat jako Boží správci.
a) Když se ocitám v nové situaci, čekám na Boha, aby mi ukázal další

směr pro můj život.
b) Když se mám rozhodnout, jak naložit se svým majetkem, řídím se

tím, co mi poradí lidé ze světa.
c) Hledám v Bibli, abych mohl najít směr, který pro mne Bůh jako pro

svého správce má.
d) Předtím, než vůbec začnu cokoliv dělat, očekávám, že mi Bůh po-

skytne plné a úplné vedení.

Investovat

Investovat - to znamená koupit něco za účelem zisku. Když koupíte
jehňátko a chystáte se je s rodinou sníst, jde prostě o běžné výdaje; ale
když je koupíte s úmyslem, že je později zase prodáte, je to investice.

Správce by měl činit potřebné investice, aby majetek jeho pána pro-
speroval. V podobenství o třech služebnících čteme, že dva služebníci
tak činili (Matouš 25,14-23). Totéž musíme činit i my se zdroji, které
nám Bůh svěřil.

Křesťanský způsob investování
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Jak může člověk činit investice jako součást Božího správcovství?
Pokaždé, když činíte nějakou investici, dáváte nebo vynakládáte něco,
co máte, že? Nemůžete sklízet, pokud jste nejdříve nezaseli! Když tedy
činíte investice jako Boží správci, dáváte něco, co máte. Může to být
váš život, čas, schopnosti, peníze nebo něco jiného. Dáváte to však
s přesvědčením, že se vám vrátí mnohonásobně více. A tak se také děje!
Bůh vám dá více, abyste mohli pokračovat v dalším investování (2.
Korintským 9,6, 8).

Když dáváme, neměli bychom zapomínat, že jednoduše nakládáme
s tím, co jsme přijali od Boha. Vždyť v pravém slova smyslu, nemůže-
me dát ani utratit nic, co by bylo skutečně naše; vše je od Boha (I.
Paralipomenon 29,14, 16).

Boží plán pro investování

Bůh má pro investování svůj plán, kterým bychom se my jako jeho
správci měli řídit. Podle tohoto plánu bychom měli rozdělit vše, co nám
Bůh svěřil, na tři části. Pak bychom každou část měli dát osobě, která by
ji měla dostat, jak to vidíme na následujícím diagramu:

3. My sami

1. Bůh

2. Ostatní

Z toho, co nám Bůh dává, si rezervuje zvláště pro sebe následující:
a) Prvotiny (to, co je první); vyhrazuje si pro sebe například prvorozené
syny (2. Mojžíšova 13,2), prvotiny z úrody (5. Mojžíšova 26,1-4), a první
město, které bylo dobyto (Jozue 6,17-19). b) To nejlepši; 1. Mojžíšova
4,4; 2. Mojžíšova 12,5; 3. Mojžíšova 1,3). c) Sedminu času; den odpo-
činku (2. Mojžíšova 20,9-10). d) Jednu desetinu z našeho přijmu; de-
sátky (3. Mojžíšova 27,30, 32). Stejným způsobem vše, co odevzdáme
Bohu, náleží jemu (3. Mojžíšova 27,1-25). Není lepší investice, než dát
Bohu to, co mu patří!
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8 Podle 2. Mojžíšovy 20,9-10 máme dávat Bohu sedminu z našeho

2. Bůh má zvláštní zájem o to, abychom investovali, co nám dal,
proto aby ostatní byli zbohaceni (Přísloví 3,27-28. 1. Petrova 4,10). Je-
žíš řekl: "Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte." (Matouš 10,8). Nikdo
není tak chudý, že by neměl co dát (Skutky 3,6). Nikdo není tak ne-
schopný, že by nemohl přinejmenším investovat aspoň jedinou svou
schopnost (Matouš 25,15). Máme-li činit dobře, Bůh má zájem na tom,
abychom zvažovali potřeby svých bližních v následujícím pořadí: Za
prvé - naše rodina (1. Timoteovi 5,8). Za druhé - věřící z rodiny víry
(Galatským 6,10). Za třetí - ostatní lidé: chudí (3. Mojžíšova 19,10),
sirotci a vdovy (Jakub 1,27) a kdokoliv další, kdo je v nouzi (Matouš
25,35-40).

3. Nenechává Bůh ještě něco pro nás? Ano! Jsme jeho vyvolení,
stvořeni k jeho podobě. Je pravdou, že Bůh chce, abychom se zajímali
o bohatství svého bližního místo, aby se náš zájem soustředil pouze na
nás samé. On však má také zvláštní zájem o to, aby i nám se dobře vedlo
(Žalm 34,10; Matouš 6,31-33; Filipským 4,19; 1. Petrova 5,7). Jakým
nádherným Pánem je náš Bůh! Pokud se my jako správci staráme
o majetek našeho božského vlastníka, On se na oplátku stará o nás, své
správce!

9. Zde jsou uvedeny tři investice, které můžete udělat. Očíslujte je čísli-
cemi od jedné do tří v pořadí, v jakém byste je měli činit.

••.•a dávat sirotkům v našem městě

.... b pomáhat ostatním věřícím

.... e starat se o své rodiny

1) První

2) Druhá

3) Třetí

Skládat účty

Za určitou dobu, obvykle jednou za rok, musí správce skládat účty
vlastníkovi. Musí vlastníkovi říci, jaký je finanční stav jeho majetku.
Když Ježíš hovořilo této skutečnosti, učil, že každý člověk bude muset
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skládat ze svého správcovství účty Bohu (Matouš 25,14-30). Dobrý
správce bude odměněn a špatný bude potrestán (Lukáš 12,41-48).

Také my sami jako věřící budeme skládat účty Bohu. Budeme mu
muset říci,jakjsme nakládali s tím, co nám svěřil (1. Korintským 3,13-
15). Apoštol Pavel cítil závažnost této velké zodpovědnosti, když pro-
hlásil: ,,Běda mně, kdybych nekázal!" (1. Korintským 9,16). Jak si ve-
deme? Kéž by vlastník v nebesích nebyl u nás ničím překvapen a nenašel
nás, jak mrháme jeho majetkem! (Lukáš 16,1-2). Naopak:, kéž nás najde
při vykonávání našich povinností tak, abychom byli hodni jeho nádher-
ných slov: "Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věr-
ný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána." (Matouš
25,21)

10 Který verš v Písmu nás vyučuje, že každý člověk má přinejmenším
jednu možnost investovat něco pro Pána?
a) Přísloví 3,27
b) Matouš 25,15
c) 2. Korintským 9,6
d) 1. Timoteovi 5,8

11 Zakroužkujte písmeno předcházející každému tvrzení, které je správ-
ným zakončením této věty: Jednám jako věrný správce, když
a) pamatuji na to, že budu muset říci Bohu, co jsem dělal s tím, co mi

svěřil.
b) se starám především o potřeby věřících v mém sboru, kteří mají před-

nost před potřebami mé rodiny.
c) se řídím svým vlastním názorem v rozhodování, jak budu používat

dary, které mi Bůh dal.
d) dávám Bohu to, co mu patří, pomáhám své rodině i ostatním a důvě-

řuji mu, že se postará o mé potřeby.
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Samostatně hodnocený test

1 Správcem je ten, kdo
a) může užívat majetku svého pána, jak se mu zlíbí.
b) rozhoduje, co se bude dělat s vlastníkovým majetkem.
c) se musí řídit přáním vlastníka majetku.

2 Zakroužkujte písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením.
8. Ačkoliv Izraelci byli Božím lidem, ve své úloze Božích správců zkla-

mali.
b. Izraelci museli opustit svou zemi, protože tam pro ně nebylo dost

jídla.
c. Ježíš učil, že člověk je vlastníkem schopností, které mu Bůh dal.
d. Každý věřící od Boha přijal dar, z kterého bude muset před Bohem

skládat účty.

3 Když Ježíšovi rodiče nalezli svého syna v chrámě, jak hovoří
s duchovními vůdci, Ježíš jim vysvětlil, že je na tom místě, protože se
zabývá záležitostmi
a) chrámu.
b) svého nebeského Otce.
c) duchovních vůdců.

4 Která z následujících vět nejlépe vyjadřuje, že správcem je ten, u ně-
hož se projevuje moudrost?
a) Nakládá s majitelovým majetkem tak, aby prosperoval.
b) Vždy jsou pro něj přednější zájmy jeho pána.
c) Nikdo ho nemůže obvinit z toho, že by dělal něco špatného.

5 Oddíl či verš z Písma, který se zabývá požadavky na spolehlivost správ-
ce.je
a) Marek 10,13-16
b) Lukáš 12,42
c) 1. Korintským 4,1-2
d) Jakub 1,5
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6 Vpravo jsou vyjmenovány povinnosti dobrého správce. Přiřaďte kaž-
dou z daných povinností k jejímu příkladu na levé straně.

.... a Poslouchám, co mi Bůh říká, abych dělal. I) Řídit se pokyny

.... b Uvědomuji si, že jednoho dne budu muset 2) Hledat vedení
říci Bohu, co jsem udělal s tím, co mi svěřil. 3) Investovat

.... e Dávám svůj čas a schopnosti na práci
pro Pána

4) Skládat účty

....d Dávám Bohu to, co mu náleží .

.. ..e Žádám Boha, aby mi ukázal, co mám dělat, když

se přede mnou otevírají nové možnosti.

7 Který verš či oddíl z Písma by byl nejvhodnější pro vyučování něko-
ho o tom, že Bůh očekává, že budeme investovat?
a) Matouš 25,14-23
b) Marek 10,45
c) 1. Korintským 9,16
d) Filipským 3,8

8 Předpokládejme, že vám někdo řekl, že mu podle jeho názoru Pán
nedal nic, co by mohl investovat. Co uděláte?
a) Řeknete mu, že se mýlí, protože Bible říká, že on, stejně jako kdoko-

liv další, bude muset skládat účty z toho, jak během svého života na
této zemi investoval se svým vlastnictvím.

b) Ukážete mu z Bible, že dokonce i jeho duše a jeho čas jsou cenným
jměním. Přečtete mu verše, které říkají, že každý člověk má od Boha
dar, který pro něho může investovat.

Předtím, než budete pokračovat ve studiu 3. lekce, vypracujte studij-
ní zprávu za 1. část a odešlete vyplněný list s odpovědí instruktorovi
ICL
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Odpovědi na studijní otázky

6 a. 3) Moudrost
b. 2) Bezúhonnost
c. 1) Věrnost
d. 3) Moudrost
e. 2) Bezúhonnost

1 b) Marek hlásí, jaké množství brambor se sklidilo.

7 a) Když se ocitám v nové situaci, čekám na Boha, aby mi ukázal další
směr pro můj život.

c) Hledám v Bibli, abych mohl najit směr, který pro mne Bůh jako pro
svého správce má.

2 c) Věřící jsou zodpovědnf Bohu, skutečnému vlastnfkujejich darů.

8 času.

3 d) Lukáš 19,11-27.

9 8. 3) Třetí.
b. 2) Druhá.
c. 1) První.

4 c) Jan 17,4.

10 b) Matouš 25,15.

5 protože lidem o něm poskytli zkreslenou představu.

11 a) pamatuji na to, že budu muset říci Bohu, co jsem dělal s tím, co mi
svěřil.

d) dávám Bohu to, co mu patří, pomáhám své rodině i ostatnfm a důvě-
.fuji mu, že se postará o mé potřeby.
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Poznámky



Část druhá
Správcovství a my
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3.lekce
Jak zacházet s vlastním životem

V předcházejících dvou lekcích jsme si pověděli o Boží i naší roli,
co se týče křesťanského správcovství. Také víme, že sami jsme jak Bo-
žím majetkem, tak i Božími správci. V této lekci se budeme zabývat
tím,jak zacházet s vlastními životy podle přání našeho vlastníka v nebi.

Tato lekce byla napsána, aby vám pomohla zacházet se svým živo-
tem tak, jak si to Bůh přeje. První část pojednává o Božím plánu pro váš
život; druhá část pak vaší úlohou v tomto plánu.

Pokud použijete hladkou stranu pily, pak se vám pravděpodobně
nepodaří odříznout kus dřeva. Pila je nástroj, určený k řezání dřeva -
právě svou ozubenou stranou. Pokud má být ostří používáno efektivně,
musí být používáno tak, jak je k tomu určil výrobce. Stejně tak bude
i váš život úspěšný pouze tehdy, pokud s ním budete zacházet podle
Božího plánu.

Přehled lekce

Boží plán
Naše role v Božím plánu
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Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

• Uvést několik kroků, které můžete učinit, abyste zjistili Boží plán
pro svůj život a naplnili jej.

• Uvědomit si, že v naplňování Božího plánu je radost.

Studijní činnost

1. Prostudujte tuto lekci stejným způsobem jako předchozí lekce. Vě-
nujte pozornost cílům lekce, přečtěte si rozpracování lekce, uvedené
biblické verše a odpovězte na studijní otázky.

2. Pozorně si prohlédněte náčrtky. Pomáhají ilustrovat některé důležité
myšlenky této lekce.

3. Po ukončení a zopakování celé lekce vypracujte samostatně hodno-
cený test. Pečlivě porovnejte své odpovědi s těmi, které jsou uvede-
ny na konci učebnice.

59
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Rozpracováni lekce

BOŽÍ PLÁN

Úkol 1. Uveďte popis tří aspektů Božího plánu.

Existuje spousta věcí, které prostě nemůžeme dělat, pokud nemáme
nějaký plán. Nemůžete například sestavit hodiny - protože by vám mohly
nějaké součástky zůstat ležet na stole. Proto Bůh, když tvořil svět, činil
tak podle určitého plánu (1. Mojžíšova 1,3-31). Nádherný řád vesmíru
tuto skutečnost dosvědčuje. Nadto má Bůh plán pro každého člověka.
Budeme se tímto plánem zabývat a podíváme se na něj krok za krokem.

Boží plán z hlediska věčnosti

Bible říká, že Bůh učinil člověka ke svému obrazu a dal mu vládu
nad celým světem (1. Mojžíšova 1,26,28; Žalm 8,6-8). Bůh byl vlastní-
kem světa a člověk byl jeho správcem. Jistě si vzpomenete, že jsme si
v první lekci řekli, že se člověk, pod vlivem satanova našeptávání, po-
stavil proti Bohu. Od té doby již člověk nebyl jako Bůh.

Satan věřil, že se mu podařilo Boží dílo nenávratně zničit a že již
nepůjde napravit. Nebylo tomu však tak, protože Bůh byl připraven. On
zná všechno, dokonce i to, co se má stát v budoucnu. Bůh věděl ještě
předtím, než byl svět stvořen, že člověk padne. Proto již tehdy vytvořil
plán na jeho záchranu. Všimněte si v Římanům 8,29-30 prostého pře-
hledu toho, co tento nádherný plán zahrnuje:

1. Být vyvolen
2. Být oddělen
3. Být povolán
4. Být uveden do správného vztahu s Bohem
5. Sdílet Boží slávu

Vy i já jsme jako křesťané součástí jeho plánu. Apoštol Petr nám
říká, že jsme byli předem vyvoleni podle Božího záměru (1. Petrova
1,2). A apoštol Pavel zdůrazňuje stejnou skutečnost, když uvádí, že nás
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Bůh vyvolil před stvořením světa (Efezským 1,4). Bůh nás vyvolil, pro-
tože věděl již předem, že mu budeme sloužit!

Můžete si položit otázku: Ale čeho Bůh zamýšlel dosáhnout s tímto
plánem? Samozřejmě, odpověď zní - to nejlepší pro člověka. Na prv-
ním místě chce Bůh obnovit svou podobu v člověku. Ježíš je Božím
obrazem (Koloským 1,15; Židům 1,3). Proto Bůh chce, abychom byli
jako jeho Syn (Římanům 8,29; Efezským 4,13; 1. Janova 3,2). Za dru-
hé, Bůh chce vytvořit ze svých dětí velkou rodinu, v nížje Ježíš prvoro-
zeným synem (Římanům 8,29). A nakonec, Bůh chce, aby s ním všech-
ny jeho děti kralovaly navěky (Zjevení 22,5). Nejsou tyto cíle skutečně
nádherné?

Ve svém plánu měl však Bůh i cíl sám pro sebe. Stvořil svět - a člověka
- pro svou slávu (Zjevení 4, ll; Izajáš 43,7). Stejným způsobem pláno-
val i obnovu nás samých, abychom byli chválou jeho slávy (Efezským
1,6, 12-14; Zjevení 5,11-13).

1 Přiřaďte jednotlivé biblické verše k větám, které vyjadřují, co je v nich
napsáno.

...• a Vysvětluje, jaký je Boží plán
pro něj samého

••.•b Ukazuje přehled Božího plánu

•.•. e Říká nám, jaká je Boží podoba

1) Římanům 8,29-30
2) Židům 1,3
3) Zjevení 4,11

••••d Dává nám na vědomí, že Bůh chce, abychom
byli podobnými jeho Synu

Boží plán z hlediska našeho narození

Už jste někdy měli pocit, že váš život nemá žádný smysl? Že jste na
tomto světě naprosto zbyteční? Že by bylo lepší, kdybyste se nikdy ne-
narodili? Možná jste měli takové pocity ještě předtím, než jste poznali
Ježíše jako svého Spasitele. Nevěděli jste, že jste se narodili, protože
Bůh chtěl, abyste byli, jelikož měl pro váš život plán.
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Bible nám uvádí mnoho příkladů lidí, pro jejichž životy měl Bůh
plán ještě předtím, než se narodili. Bůh měl například takový plán pro
Mojžíše. Jeho matka začala vírou uskutečňovat tento plán a zabránila
tomu, aby dítě bylo zabito egyptskými vojáky (Židům 11,23).

Bůh měl také plán pro Sarnsonův život (Soudců 13,1-5), pro Jeremi-
áše (Jeremiáš 1,4-5), pro Jana Křtitele (Lukáš 1,5-17) i pro životy mno-
ha dalších.

Bůh řekl Abrahamovi: .Budeš požehnáním" (1. Mojžíšova 12,2);
tj., že bude požehnáním pro svět. Dějiny zaznamenávají příběhy lidí,
jejichž životy byly pro lidstvo prokletím, a ne požehnáním. Jedním
z takových lidí byl hunský král Attila. Ačkoliv jej někteří historikové
nazývají "Bičem Božím", jeho život plný válčení a vraždění není pří-
kladem toho, co měl Bůh v plánu pro některé lidi. Bůh by raději chtěl,
aby byl každý člověk ve svém pozemském životě požehnáním. Tento
svět je často velmi nešťastným místem a každý z nás může pomoci v tom,
aby na něm bylo snesitelněji.

Možná jste při některé příležitosti zaslechli, jak někdo říká něco po-
dobného jako: ,,Ach jo! To musel být jeho osud." Občas se to říká, aby
někdo vyjádřil svou účast s provinilcem nebo obětí tragické nehody.
Avšak Bůh takový osud pro žádného člověka nenaplánoval! Bůh si ne-
přeje ztrátu ani jediného člověka; naopak chce, aby všichni byli spaseni
(Ezechiel 18,23; 1. Timoteovi 2,4; 2. Petrova 3,9). To, co se děje, je
však to, že někteří lidé zaměňují Boží plán za to, co lidé učinili se svými
životy.

2 Předpokládejme, že někomu chcete ukázat příklad člověka, pro které-
ho měl Bůh plán ještě předtím, než se narodil. Který biblický oddíl by
bylo nejvhodnější použít?
a) Žalm 8,6-8
b) Lukáš 1,5-17
c) Římanům 8,29-30
d) 2. Petrova 3,9
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Boží plán z hlediska našeho povolání

Plán, který má Bůh pro naše životy, vstupuje na jeviště života, když
odpovíme najeho povolání a přijmeme Ježíše jako svého Spasitele. V té
chvíli v nás Bůh začne obnovovat svou podobu (2. Korintským 3,18;
Koloským 3,10). A to se také děje, když v nás Bůh začíná působit za
zvláštním účelem, kvůli němuž nás přivedl na tento svět.

Bůh povolal Abrahama, aby se stal praotcem jeho vyvoleného lidu
(1. Mojžíšova 12,1-2). Mojžíš se stal osvoboditelem jeho lidu (2. Moj-
žíšova 3,1-10). lzajáš byl prorokem (lzajáš 6,8-10) a Saul apoštolem
(Skutky 26,15-18). Bůh mne povolal za zvláštním účelem. A nepochybně
povolal i tebe!

Utrpení je důležitou součástí Božího plánu v našich životech na zemi.
Stejně jako sochař opracovává kámen kladivem a dlátem, dokud nedo-
sáhne tvaru, jaký si představuje, tak i Bůh používá utrpení, aby naše
životy přizpůsobil svému plánu. Pomysleme na Josefa (1. Mojžíšova
37,1-36; 39,1-23) a Pavla (2. Korintským 11,23-28). Byli to velcí mu-
žové Boží, avšak jejich životy byly poznamenány utrpením. Ježíš sám
byl "muž plný bolesti" (Izajáš 53,3). Učil se poslušnosti skrze utrpení
(Židům 5,8). Nebuďme tedy překvapeni, pokud se náš život do této chvíle
zdál být podobný tomu, čím procházel Ježíš, když šel na Golgotu. Bůh
vás nepochybně připravuje, aby vás mohl použít tak, jak chce. Později
vám radost, kterou budete prožívat, více než dostatečně odplatí utrpení,
jež bylo součástí vaší přípravy (Římanům 8,18).

3 Přiřaďte jednotlivé aspekty Božího plánu k větám, které je popisují.

••.. a Bůh ve skutečnosti již začal
obnovovat svou podobu v nás

•.••b Bůh chce, aby jeho děti kralovaly
spolu s ním .

.. ••e Utrpení je součástí Božího plánu .

•••.d Bůh má pro život každého člověka svůj plán.

1) Od věčnosti
2) Od našeho narození
3) Od našeho povolání
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.... e Bůh chce, aby se jeho děti staly podobnými Ježíši.

.•••fNarodilijsme se, protože to byla Boží vůle.

NAŠE ROLE V BOŽÍM PLÁNU

Zjistit Boží plán

Úkol 2: Vyberte příklady určujcí, jak můžeme zjistit Boží plán pro své
životy.

Již tedy víte, že Bůhje vlastníkem vašeho života a vy jej máte pouze
spravovat. Také víte, že je to sám vlastník, kdo vytváří plány pro to, jak
bude jeho majetek používán, a vybírá správce, který dané plány usku-
teční. Jelikož má Bůh pro váš život plán, je velmi důležité, abyste zjisti-
li,jaký je to plán. Pak můžete zacházet se svým životem tak,jak si to On
přeje. Proto je nezbytné učinit následující.

J. Zvažte svou situaci. Možná jste si do této chvíle mysleli, že vás
Bůh povolal jedině k tomu, abyste byli prostými a pasivními členy círk-
ve. Chápete, že druzí mohou dělat pro Boha různé věci, ale ve vašem
případě to neplatí. Myslíte si, že chození do shromáždění (kostela) je
základní činností vašeho křesťanského života. Ve skutečnosti se příliš
nelišíte od člověka, který na bohoslužby přichází jako host. Smířili jste
se se situací, ale jak plyne čas, tak vás všednost již unavuje - a to nato-
lik, že jste možná zjistili, že během kázání podřimujete! To není to, co
by od vás Bůh chtěl! Určitě pro vás má něco lepšího!

Možná si myslíte, že pro vás Bůh nemá nic důležitějšího, protože
jste jej zklamali. Promarnili jste svůj život a cítíte se jako nepovedená
nádoba. Bůh je však odborník na napravování nepovedených nádob (Je-
remjáš 18,1-8). On má stále plán i pro ty, kteří zklamali. Jen si vzpo-
meňte na Jákoba, který oklamal svého téměř slepého otce (1. Mojžíšova
27,1-35); na Mojžíše, který zabil Egypťana (2. Mojžíšova 2,11-15); na
Davida, který se dopustil smilstva (2. Samuelova 11,1-27) a na Petra,
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který zapřel Pána (Matouš 26,69-75). Každý z nich zklamal, ale Bůh
jim odpustil; a co je důležitější - znovu je začal používat! Bůh může
stále ještě použít i vás.

2. Vzdejte se svých vlastních plánů. Před svým obrácením jste po-
važovali za vlastníky svých životů sami sebe, dělali jste si s nimi, co se
vám zlíbilo. Po obrácení jste však začali dělat to, co chce Bůh - nebo to,
co jste si mysleli, že chce Bůh. Přesto je možné, aby si člověk myslel, že
jeho plány jsou plány Boží. Mojžíš si myslel, že to je Boží plán, aby
osvobodil jeho lid násilím (Skutky 7,23-25). Saul si myslel, že brání
Boha tím, že pronásleduje křesťany (Skutky 8,3; 9,1-2; Filipským 3,6).
Oba se však mýlili. Proto nebudete schopni rozeznat, jaké jsou Boží
plány s vaším životem, dokud se nejprve nevzdáte svých plánů.

3. Uznejte Ježíšovu svrchovanou vládu. Když Saul spadl z koně na
zem, řekl "Pane" hlasu, který k němu hovořil (Skutky 9,5-6). Chápal,
že hlas a moc, která jej strhla k zemi, patří jedné a téže osobě. Pronásle-
dovatel se vzdává. Vzdává se svých vlastních plánů na uvěznění křesťa-
nů v Damašku. Teď je ochoten poslechnout Pána. Každý, kdo chce znát
Boží plány pro svůj život, se musí dostat k tomuto bodu. Pokud neuzná-
te Ježíšovu svrchovanost ve svém životě a naprosto se mu nepoddáte,
nebudete schopni poznat Boží plán.
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4 Uveďte z výše uvedeného pojednání dvě věci, které jsou nezbytné,
abyste poznali Boží plán.

4. Ptejte se Pána, co máte dělat. Saul se ptal: "Co mám dělat, Pane?"
(Skutky 22,10). To je velmi důležitá otázka! Pokud jste již učinili první
tři kroky, jste připraveni položit Bohu tuto otázku. Můžete ho v modlitbě
prosit, aby vám ukázal plán, který má pro váš život.

5. Buďte připraveni přijmout Boží plán. Zatímco se modlíte, buďte
připraveni přijmout to, co má Bůh pro váš život připraveno. Bůh nemá
pro každého stejný plán. Stejně jako nás každého učinil jako naprosto
jedinečného, tak má pro každého z nás originální plán. Možná z vás
udělá dobrého evangelistu nebo pastora; avšak stejně tak může z vás
chtít mít dobrého dělníka, úředníka nebo nějakého odborníka. Možná
se stanete slavnými; ale stejně tak můžete zůstat neznámými. Bůh ze
Saula učinil velkého apoštola a pisatele; Ananiáš však pro nás zůstal
neznámým učedníkem ze sboru v Damašku. Šimon Petr se stal slav-
ným, jeho bratr Ondřej ne. Ale Ondřej přivedl Petra k Ježíši (Jan 1,40-
42) a Ananiáš vedl Saula v jeho prvních křesťanských krůčcích (Skutky
9,10-17).

6. Naslouchejte Božímu hlasu. Teď, kdyžjste se ptali Pána na jeho plán
s vaším životem, potřebujete znát odpověď. Bůh vám ji může dát růz-
nými způsoby. Uvádíme některé z nich:

a. Boží slyšitelný hlas (Skutky 22,10)
b. Anděl (Skutky 8,26)
c. Vidění nebo zjevení (2. Mojžíšova 3,1-10; Skutky 16,9-10).
d. Sen (Matouš 1,20-21)
e. Proroctví (Skutky 13,1-2; 22,15-16)
f. Hlas Ducha svatého ve věřícím (Skutky 8,29; 10,19).

Postup, který jsme právě uvedli, byl Pánem použit k udělení speci-
fických pokynů. Bůh také používá další prostředky, avšak pouze proto,
aby nám dal určité návrhy v našem hledání jeho plánu pro své životy.
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Tyto prostředky mohou být Bible, kázání, něco napsaného jiným křes-
ťanem, či rada věřícího, který je dále ve svém chození s Pánem. Bible
nám například udává všeobecné pokyny, které se vztahují na všechny
věřící; neříká se tam však, že právě a konkrétně vy byste se měli stát
diakony nebo vedoucími ve vašem sboru.

Pokud nedostanete okamžitou bezprostřední odpověď poté, co jste
se dotazovali Pána na jeho vůli pro váš život, nebuďte netrpěliví. Čekej-
te. Nezapomeňte, že Bůh je vaším vlastníkem a vy jste pouze správci.
Když dostanete odpověď, ujistěte se, že není v rozporu s Písmem nebo
se zdravým rozumem (Galatským 1,8-9). Pokud to vypadá, že vám Pán
poskytl pouze nějaká znamení jeho plánů s vámi, poslechněte a později
vám ukáže další kroky (Skutky 9,6).

Může se stát, že uslyšíte proroctví, které vám určuje směr pro váš
život. Čekejte, dokud vám to Duch svatý nepotvrdí. Pokud jste měli
sen, který se zdá být zjevením od Pána, nenechte se svést k tomu, abys-
te si ho sami vyložili. Požádejte o radu svého pastora nebo někoho, kdo
je v chození s Bohem dále než vy.

S Kdo z následujících lidí se řídí kroky, které jsme si uvedli v naší lekci
pro hledání Božího plánu?
a) Jakub se stal pastorem. Jeho bratr Josef si myslí, že by se mohl řídit

bratrovým příkladem a rozhoduje se, že se stane také pastorem.
b) Zuzana měla sen, který ji vede k přesvědčení, že by se měla stát mi-

sionářkou. Aniž by požádala někoho o radu, vzdala se svých plánů,
že bude sekretářkou.

c) Jana chce znát Boží vůli pro svůj život. Proto tráví hodně času na
modlitbě a prosí Boha, aby jí ukázal, co má dělat. Pak na něj trpělivě
očekává a je připravena přijmout jeho odpověď.

Být připraven následovat Boží plán

Příprava je nezbytná

Úko13: Vyberte tvrzení, která vyjadřují důležitost přípravy na následo-
vání Božího plánu.
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Jakmile jste si jednou jisti, co Bůh očekává, že uděláte se svým živo-
tem,je třeba, abyste se připravili. Je mnoho druhů práce, které vyžadují
určitý díl předchozí přípravy. Práce pro Pána do této oblasti také patří.
Ježíš si vzal tři roky na přípravu těch, kteří se stali prvními vedoucími
církve na této zemi. A celý náš život na světě je přípravou na věčnost!

Boží plán se občas shoduje s našimi vlastními touhami. To se stalo
v Mojžíšově případě. Bůh pro něj určil, že se stane osvoboditelem své-
ho lidu. Mojžíš však měl příliš naspěch; byl to impulsivní a prudký člo-
věk (2. Mojžíšova 2,11-14). Trvalo čtyřicet let, během nichž jej Bůh
připravoval, než se z něho stal pokorný muž (4. Mojžíšova 12,3). Tou-
žíte horlivě po tom, abyste mohli pracovat pro Pána? Toužíte po krás-
ném úkolu! (1. Timoteovi 3,1). Připravte se, abyste měli vše, co Bible
pro tuto práci požaduje (1. Timoteovi 3,2-7). Nenechte se odradit, po-
kud se vám bude zdát, že váš čas přípravy je příliš dlouhý. Mnohem
déle trvá opracování tvrdého dubového dřeva, než měkkého dřeva
z borovice.

6 Ježíš připravoval své učedníky po tři roky, protože
a) zpočátku nebyli ochotni jej následovat.
b) se potřebovali naučit, jak naplnit jeho plán.
c) postrádali plnou oddanost jeho záměrům.
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Strategie pro život

Úkol 4: Uveďte vztah mezi Božím plánem a svými plány.

Úkol 5: Vyberte plán, který se řídí strategií uvedenou v této lekci.

U Lukáše 14,28-32 nás Ježíš učí, jaká je důležitost vytváření tako-
vých plánů, kdy si budeme jisti, že jsme schopni dosáhnout stanove-
ných cílů. Můžete však namítnout: "Neměl jsem se snad vzdát svých
plánů, abych poznal, jaké plány má pro můj život Bůh? Neměl bych
snad následovat Boží plán místo, abych si vytvářel svůj vlastní?" Ano,
je pravda, že Bůh jako vlastník našich životů nám poskytuje všeobecné
pokyny, abychom věděli, co máme dělat. Podrobnosti však nechává na
nás. Jinak bychom byli jako stroje, které se pohybují na Boží rozkaz,
a ne správci, kteří mu skládají účty. Budeme-li povrchně číst oddíl u Ja-
kuba 4,13-15, může se zdát, že se Bůh podle dané pasáže staví proti
vytváření plánů. Pokud se na tento oddíl podíváme důkladněji, pozná-
me, že Bůh ve skutečnosti chce, aby se naše plány setkaly s jeho schvá-
lením. Všimněte si, že u Jakuba 4,15 je psáno: "Bude-li Pán chtít, bude-
me naživu a uděláme to neb ono." Tojsou plány, kterým chce Bůh žehnat
(přísloví 16,3).

7 Které tvrzení nejvýstižněji popisuje vztah mezi našimi a Božími plá-
ny?
a) Boží plány pro nás jsou jeho všeobecnými pokyny. My sami si činí-

me konkrétnější plány, jak budeme naplňovat Boží plány.
b) Podle Jakuba 4,13-15 se nepředpokládá, že bychom si měli dělat

nějaké plány pro naše životy, protože Bůhjiž pro nás plány připravil.
c) Neměli bychom si nic plánovat, protože to, co po nás Bůh chce, aby-

chom dělali, je obvykle naprosto odlišné od toho, co bychom podle
našeho názoru měli dělat.

V této chvíli je tedy jasná skutečnost, že můžeme a měli bychom si
v našem křesťanském životě dělat plány. Můžeme se nyní zamyslet nad
strategií, jak zacházet se životem, který nám Bůh dal. Tato strategie má
tři části: dle, priority a plány. Pokud se chystáte závodit v běhu, vaší
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největší touhou bude doběhnout do cíle. Křesťanský život je jako běh
(Židům 12,1) na různých stupních; je třeba, abychom dosáhli určitého
počtu dílčích cílů, abychom pak dosáhli konečného cíle, kterým je nebe.
Apoštol Pavel doufal, že tohoto cíle dosáhne (Filipským 3,14). Na kon-
ci svého života mohl s uspokojením konstatovat: ,,Dobrý boj jsem bojo-
val, běh jsem dokončil, víru zachoval." (2. Timoteovi 4,7) Můžeme tedy
říci, že cílem je prohlášení, čeho chcete dosáhnout ve svém životě.

Lidé, ať již si to uvědomují nebo neuvědomují, si ve svých životech
stanovují cíle. Činí tak každý. Známé rčení "člověk míní, ale Pán Bůh
mění" pochází z tohoto faktu. Samozřejmě, ted' když se chcete připravit
na službu Pánu, budou vaše cíle zaměřeny na Boží plán ve vašem živo-
tě. Pokud například na vás Bůh chce, abyste se stali kazateli, jedním
z vašich cílů může být přečíst celou Bibli. Dalším cílem může být studi-
um na biblické škole.

NEBE

Mé cíle

Mají-li být cíle užitečné, musí být konkrétní. To znamená, že nemo-
hou být všeobecné, jako např.: být dobrým křesťanem nebo věrným
správcem. Takové cíle zahrnují množství různých aspektů vašeho živo-
ta. A dále, cíle musí být dosažitelné. Přivést na evangelizační shromáž-
dění příští neděli 50 nových lidí bude asi nedosažitelným cílem, pokud
se vám jich prozatím nepodařilo přivést ani 5. Avšak strávit každý den
v týdnu hodinu na modlitbách je dosažitelný cíl.

8 Pokud mají být cíle užitečné, musí být .

a ..

Ted' se zamyslete a napište si seznam všech cílů, kterých byste chtěli
dosáhnout. Je jich mnoho? Pokud ano, jste ambiciózním člověkem!
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Gratuluji vám. V mé zemi však existuje rčení: "Vezmi všechno, většinu
ztratíš." Možná nebudete mít dost času, abyste dosáhli všech cílů a poz-
ději zjistíte, že jste dosáhli pouze těch, které jste považovali za méně
důležité. V takové situaci se budete cítit frustrovaní nebo hudete mít
poraženecký pocit. Pokud máte několik cílů, je třeba, abyste si stanovili
priority. Nebo, jinými slovy, musíte si určit, kterých cílů chcete dosáh-
nout nejdříve. Můžete klasifikovat vaše cíle nebo zaměření podle pořa-
dí priorit jako například: a) nejdůležitější, b) důležité, c) méně důležité.

Ve 2. lekci jsme uvedli příklad toho, jak investovat podle stanove-
ných priorit, což je vlastně biblický systém priorit. Tento postup můžete
aplikovat stejně dobře na zbytek cílů ve vašem životě.

9 Kdo z následujících lidí si stanovuje priority?
a) Jiří chce za rok přečíst Bibli. Stanovuje si, kolik kapitol přečte každý

měsíc.
b) Marie se rozhodla, že je třeba, aby ve škole měla dobré studijní vý-

sledky. A stanoví si každý večer hodinu, kdy se bude zabývat studi-
em.

c) Jindřich se rozhoduje, že bude rok studovat na biblické škole. Před-
tím, než začne spořit na své studium, koupí si některé věci, které si
již naplánoval.

10 Uspořádejte následující cíle podle stanovených priorit, uvedených
ve 2.lekci.

.••.. a Starat se o potřeby vlastní rodiny.

•.•. b Koupit si navíc nějaké oblečení.

••••e Chodit na shromáždění svého sboru .

1) První

2) Druhá

3) Třetí

•••.d Navštívit nemocného přítele .

.. ••e Trávit čas na modlitbě a studiem Bible.

Poté, co jste si stanovili nejdůležitější cíle, je třeba, abyste si vytvo-
řili plány, potřebné k dosažení těchto cílů. Může existovat mnoho způ-
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sobů, jak dosáhnout cíle, ale plán nám pomůže, abychom našli ten nej-
lepší způsob. Bez plánu nikdy nemusíte dosáhnout cíle, který jste si
stanovili. Anebo, pokud jej přece jen dosáhnete, bude vám to možná
trvat déle, než je nezbytně nutné, protože jste si vybrali nejproblematič-
tější či nejobtížnější způsob dosažení cíle. Uvědomujete si, že jsou lidé,
kteří se chtějí dostat do nebe, ale jdou špatnou cestou.

\

Ze způsobů načrtnutých výše, které jsou reprezentovány šipkami, je
nejlepší ten nejpřímější, tedy C: to je plán. Všimněte si, že postupy A a E
nesměřují k cíli vůbec, a postupy BaD jsou nepřímé a delší, než je
nezbytně nutné.

Abyste mohli pokračovat, navrhuji strategii, kterou byste se mohli
řídit při vytváření svého plánu. V následujících lekcích najdete některé
praktické postupy, jak tuto strategii aplikovat do různých situací vašeho
života.

1. Popište svou současnou situaci.
2. Popište svůj cíl.
3. Charakterizujte faktory, které vám pomohou dosáhnout svého cíle

a využijte je.
4. Charakterizujte překážky, které vám brání v dosažení svého cíle

a odstraňte je.
5. Zapište si jednotlivé kroky, které je třeba učinit, abyste dosáhli své-

ho cíle.

Samozřejmě, že je důležité, abyste se při vytváření svého plánu mod-
lili. Vaše modlitba bude jako rozhovor správce s vlastníkem. Tímto způ-
sobem se Boží včasná (načasovaná) rada stane vaší (Přísloví 16,9).
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11 Kdo z následujících lidí se řídí dobrým plánem k dosažení svého
cíle?
a) Jan se rozhoduje, že se chce stát učitelem. Zjistil, že v blízkém městě

je výborná pedagogická škola. Vstoupí na ni. Po měsíci studia však
musí skončit, protože nemá dost peněz.

b) František chce být učitelem. Zjistí si, kolik peněz bude na studium
potřebovat, nastoupí-li na pedagogickou školu v sousedním městě.
Celý rok si šetří peníze, nastoupí na školu a své studium dokonči.

12 Ve studijní otázce číslo II udělal člověk, který se neřídil dobrým
plánem, chybu. Jakou chybu udělal?
a) Nezmapoval si svou současnou situaci neboli neodstranil překážky,

které by mu mohly zabránit v dosažení cíle.
b) Neurčil si cíl ani nevyužil faktory, které by mu mohly pomoci v jeho

dosažení.

Žít podle Božího plánu

Úkol6: Zvolte popis křesťanského postoje vůči životu podle Božího plá-
nu.

Svou přípravu nemusíte dokončit ještě předtím, než začnete žít pod-
le Božího plánu. Musíme žít pro Pána, ne pro sebe samé, protože patří-
me jemu (Římanům 14,7-8). Z toho se skládá správcovství něčího živo-
ta. Život pro Pána přináší dobrou odezvu. Když pro něj žijeme, uctíváme
ho jako vlastníka svých životů. Následkem toho nás, své věrné správce,
poctí On (1. Samuelova 2,30).

Práce je důležitou součástí života křesťana. Když Bůh stvořil člově-
ka, postavil jej do zahrady Eden, aby ji obdělával (1. Mojžíšova 2,15).
Zahrada měla nést potravu, kterou potřeboval, pokud by ji obdělával
a staral se o ni (1. Mojžíšova 2,16). Apoštol Pavel před dvěma tisíci lety
tyto principy opakoval, když řekl: "Kdo nechce pracovat, ať nejí!" (2.
Tesalonickým 3,10) Bůh po nás však také chce, abychom pracovali pro-
to, abychom mohli pomáhat těm, kteří jsou v nouzi (Efezským 4,28).
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13 Je pravdou, že člověk předtím, než zhřešil, nemusel nic dělat?

Pokud pracujete v civilním zaměstnání, nezapomínejte, že pracujete
pro Pána. Onje vaším skutečným zaměstnavatelem. Měli byste tedy ve
své práci pracovat poctivě, z celého srdce (Efezským 6,5-7; Koloským
3,23), jako pro Pána. Avšak neměli byste zapomínat ani na to, že jste
Božími pracovníky, jste-li zapojeni do křesťanské služby. Přinášejte čest
této službě tak, aby každý věděl, že i vy jste pracovníky (zaměstnanci).
Někteří lidé si stále ještě myslí, že jejich pastor nepracuje. Když je je-
jich pastor navštíví, nevinně se jej ptají: "Copak děláš v našich konči-
nách, pastore? Vyšel sis na malou procházku?" Jindy se zase stává, že
děti pastorů samy nevědí, že křesťanská služba je práce. Učitel se zeptal
pastorova syna: ,,A jakou práci dělá tvůj otec?" Syn odpověděl: "Můj
tatínek nepracuje."

Někteří lidé se cítí frustrováni, pokud musí vykonávat práci, která je
nebaví, a nemají-li možnost najít si něco jiného. Je-li je to právě váš
případ, pomůže vám, pokud zaujmete ke své práci stejný postoj, jaký
měl Ježíš. Řekl svým učedníkům, že jeho pokrmem je činit vůli toho,
který jej poslal, a dokončit dílo, které mu bylo svěřeno (Jan 4,34). Ježíš
si nemyslel, že je snadné být na tomto zkaženém světě, ale s láskou činil
vůli svého Otce (Žalm 40,8). Také my jsme na tomto světě proto, aby-
chom konali práci, kterou nám Bůh dal. Pokud však vaše práce nejde
dohromady s vaší rolí Božích správců, pak neváhejte. Můžete takovou
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práci opustit a Bůh vám dá jistě jinou práci, která vám přinese uspoko-
jení a pokoj do srdce.

14 Které tvrzení vyjadřuje postoj, jaký by křesťan měl zaujmout vůči
práci?
a) Měl bych si svou práci udržet, i když mé zaměstnání je takového

druhu, jaké by křesťan vykonávat neměl.
b) Protože můj zaměstnavatel není křesťanem, nezáleží příliš na tom,

jak se chovám, když jsem v práci.
c) Pokud vykonávám civilní zaměstnání, měl bych je vykonávat co

nejlépe, s vědomím, že ve skutečnosti pracuji pro Pána.
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Samostatně hodnocený test

1 Které z uvedených tvrzení nejlépe vyjadřuje, že Boží plán má souvis-
lost s naším povoláním?
a) Bůh nás začal přetvářet tak, abychom byli podobní Ježíši a někdy

dovoluje, abychom procházeli zkouškami a utrpením, aby nás tak
připravil na činění jeho vůle.

b) Ještě před stvořením světa měl Bůh v úmyslu vytvořit rodinu dětí,
která by jednoho dne vládla spolu s ním.

c) Bůh chce, aby byl každý člověk pro tento svět požehnáním a má
plán pro život každého.

2 Předpokládejme, že vám někdo z vašich přátel řekne, že si nemyslí, že
by ho Bůh chtěl ještě někdy použít, protože zklamal. Co byste mu řekli?
a) Vysvětlíte mu, že Bůh nemá pro každého člověka stejný plán. Řek-

nete mu, že stále ještě může být dobrým členem církve, a to dokonce
i když by ho Bůh nernohl použít pro nic jiného.

b) Ukážete mu některé lidi v Bibli, jako např. Mojžíše nebo Davida,
které si Bůh použil, ačkoliv předtím zklamali. Povzbudíte ho k tomu,
aby pokračoval v hledání Boží vůle pro svůj život.

3 Předpokládejme, že prosíte Pána, aby vám ukázal, co máte dělat. Do-
sud jste však nedostali žádnou odpověď. Jaký tedy uděláte další krok?
a) Budete v Bibli hledat konkrétní vedení.
b) Budete dále čekat na Pána.
c) Budete pokračovat podle svých vlastních plánů.

4 Bůh Mojžíše připravoval 40 let, protože Mojžíš
a) měl pro svůj život jiné plány.
b) byl příliš mladý, než aby mohl sloužit Pánu.
c) se musel stát mužem, kterého by si Bůh mohl použít.

5 Jaké tvrzení by mohlo pocházet od člověka, který správně chápe vztah
mezi svými plány a Božím plánem?
a) Boží plán pro mne je důležitý. Nebudu si proto dělat žádné vlastní

plány, abych nepropásl to, co po mně Bůh chce, abych dělal.
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b) Bůh pro mne naplánoval, abych byl podobný Ježíši. Proto chci na
oplátku naplánovat, abych žil takovým způsobem života, který bude
požehnáním pro ostatní.

c) Jakub 4,13-15 říká, že život je nejistý, proto bude nejlepší si žádné
plány nedělat. Nevíme, zda bychom je mohli splnit.

6 Přiřaďte termín z pravé strany k vyjádření, které jej popisuje.

· ...8 Rozhodnutí o tom, které cíle jsou
nejdůležitější a které nejméně důležité.

· ... b. Metody, poskytující jednotlivé kroky, které
musíte absolvovat, abyste dosáhli svého cíle.

· ... e Seznam jednotlivých dílčích cílů, kterých
chcete dosáhnout nejdříve.

· ... d Určení a vyjádření, čeho vlastně chcete dosáhnout.

1) Cíle
2) Priority
3) Plány

7 Marie chce pomoci chudší rodině v jejich sboru tím, že jejich dětem
ušije šaty. Jaký plán vytvoří podle strategie uvedené v této lekci?
a) Marie nejprve rodině řekne, že dětem ušije všechny šaty, které potře-

bují. Pak si spočítá, kolik látky bude potřebovat. Poté se jde podívat,
kolik látky má a kolik jí bude muset koupit.

b) Marie se nejprve podívá, kolik látky má a kolik by jí asi musela
koupit. Pak si spočítá, kolik šatů by z toho množství asi mohla ušít.
Poté ušije šaty a dá je té rodíně.

8 Předpokládejme, že vám nově uvěřivší člověk řekne, že teď, když se
stal křesťanem, už nemusí chodit do práce. Říká, že ostatní věřící, kteří
mají silnější vůli, se o něj postarají. Jak byste mu co nejlépe odpovědě-
li?
a) Ukážete mu, co Bible říká v 1. Mojžíšově 2,15, že člověk musí pra-

covat, protože se vůči Bohu provinil svou neposlušností. Vysvětlíte
mu, že díky tomu se žádný člověk nemůže vyhýbat práci.

b) Ukážete mu, že Bůh od počátku plánoval, že člověk bude pracovat,
jak ukazuje 1. Mojžíšova 2,15. Vysvětlíte, že podle toho, co je na-
psáno v Efezským 4,28, by každý člověk měl pracovat, aby se posta-
ral o sebe i o druhé.
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Odpovědi na studijní otázky

8 Konkrétní a dosažitelné.

1 a. 3) Zjevení 4,11
b. 1) Římanům 8,29-30
c. 2) Židům 1,3
d. 1) Římanům 8,29-30

9 c) Jindřich. (Rozhodl se, kterého ze dvou dosažitelných cílů se pokusí
dosáhnout. Marie a Jiří si prostě stanovili cíle a činili si plány, jak
jich dosáhnout.)

2 b) Lukáš 1,5-17

10 a. 2) Druhá
b. 3) Tfetí
c, 1) První
d. 2) Druhá
e. 1) První

3 a. 3) Od našeho povolání
b. 2) Od věčnosti
c. 3) Od našeho povolání
d. 2) Od našeho narození
e. 1) Od věčnosti
f. 2) On našeho narození

11 b) František.

4 Je třeba, abyste a) se vzdali svých vlastních plánů a b) uznali Ježíšovu
svrchovanou vládu a plně se mu poddali.

12 a) Nezmapoval si svou současnou situaci neboli neodstranil překáž-
ky, které by mu mohly zabránit v dosažení cíle. (Jan věděl, jaký je jeho
cíl. Nepodařilo se mu však dobře zhodnotit svou současnou situaci; ko-
lik peněz bude potřebovat, když půjde studovat na školu. A neodstranil
překážky: neměl dost peněz, aby si mohl své studium zaplatit).
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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.

81
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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)



Rozvoj naší osobnosti 95

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.



5. lekce
Péče o naše tělo

Co si asi budete myslet o člověku, který má sice krásný nábytek, ale
ve zchátralém a neudržovaném domě? Nebude vám to připadat absurd-
ní? Tak se však mnozí lidé chovají, co se týče péče o své vlastní tělo.
Starají se o svou osobnost, ale své tělo zanedbávají.

Určitě jste si uvědomili, že vaše osobnost je pouze částí vašeho bytí.
Další částí je vaše tělo. A ačkoliv je velmi důležité, abyste svou osob-
nost rozvíjeli a pečovali o ni, jak jsme si řekli v předcházející lekci, je
také třeba, abyste byli dobrými správci svého těla.

Tato lekce byla sepsána s konkrétním účelem pomoci vám vykoná-
vat správcovství i nad svým vlastním tělem. Najdete v ní užitečné po-
kyny, jak užívat své tělo k Boží slávě, udržovat je v dobré kondici a
představovat je vhodným způsobem před druhými.

Přehled lekce

Žít morálním způsobem života
Pečovat o své zdraví
Udržovat si dobrý vzhled
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Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

• Vysvětlit, co znamená být správcem svého těla.

• Popsat různé způsoby, jak pečovat o své zdraví.

• Aplikovat do svého života principy Bible, týkající se správného způ-
sobu oblékání.

Studijní činnost

1. Pokračujte ve studiu. Pečlivě si přečtěte rozpracování lekce a vypra-
cujte všechny studijní otázky ještě předtím, než se podíváte na správné
odpovědi.

2. Po prostudování a zopakování celé lekce vypracujte samostatně hod-
nocený test. Porovnejte si své odpovědi s těmi, které jsou uvedeny
na konci této učebnice.

lO3
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Rozpracování lekce

Chrámy jsou považovány příslušníky různých náboženství po celém
světě za posvátná místa. Proto je s nimi také podle toho s velkou úctou
nakládáno. Je zakázáno vše, co by je mohlo nějakým způsobem znesvě-
tit.

Podle Bible je naše tělo také chrámem. Je chrámem Ducha svatého
(1. Korintským 6,19). Naše tělo jako Boží svatyně náleží Bohu, ne nám.

Co se týče nás, jsme pouze správci svého těla; jinak řečeno, jsme
něco jako strážci vlastního těla. Naše zodpovědnost sestává z péče o
naše tělo, z dohlížení na to, aby mu nic neuškodilo či je nezneuctilo.
Dále najdete některé rady, které vám pomohou dobře vykonávat svou
zodpovědnost.

1Co je podkladem pro tvrzení, že naše těla náležejí Bohu?

ŽÍT MORÁLNÍM ŽIVOTEM

Mít své tělo pod kontrolou

Úkoll: Uveďte, proč je věřící schopen mít své tělo pod kontrolou, a
nevěřící toho schopen neni

Každý, kdo doposud neuznal Boha jako svého vlastníka a Pána, žije
ve stavu zmatku. Hřích je pánem; takový člověk si však myslí, že je



Péče o naše tělo 105

pánem sám sobě. Tím, že si to myslí a je o tom přesvědčen, vydává své
tělo pod vládu hříchu (Efezským 4,19), dokud se nestane zkaženým
(Římanům 1,24,26-27). Ačkoliv si jeho rozum může být občas tohoto
otroctví vědom, jeho vůle stále ještě není schopna ovládat hříšné touhy
těla (Římanům 7,23-24).

Postavení věřícího je naprosto odlišné. Jeho vlastníkem je Bůh, Ježíš
je jeho Pánem a Duch svatý žije v jeho těle (1. Korintským 3,16). To
znamená, že hříchjiž více není jeho pánem, protože Duch svatý jej osvo-
bodil od nadvlády hříchu (Římanům 8,2). Ted' je takový člověk zmoc-
něn k tomu, aby byl pánem nad hříchem, místo, aby byl otrokem hří-
chu. Proto by neměl dovolit hříchu, aby nad ním vládl skrze své tělesné
žádosti (Římanům 6,12, 14; 1. Petrova 2,11). Naopak, musí své tělo
podřizovat pod naprostou kontrolu (1. Korintským 9,27). To je jedna
z jeho povinností správce.

2 Jaký popis poskytuje zdůvodnění rozdílu mezi schopností věřícího a
neschopností nevěřícího mít své tělo pod kontrolou?
a) Nevěřící nemůže mít své tělo pod kontrolou, protože si není vědom

svého vlastního otroctví hříchu. Věřící tak naopak činit může, proto-
že Bůh jej osvobodil od vlastnictví svého vlastního těla.

b) Nevěřící nemůže mít své tělo pod kontrolou, protože ve skutečnosti
je otrokem hříchu. Věřící může mít své tělo pod kontrolou, protože
Duch svatý jej osvobodil od moci hříchu.

3 Předpokládejme, že někomu řeknete, že jako věřící máte sílu k tomu,
abyste své tělo drželi pod kontrolou. Jaký biblický verš byste použili,
abyste prokázali, proč máte takovou moc?
a) Římanům 1,24
b) Římanům 8,2
c) 1. Korintským 9,27
d) 1. Petrova 2, II
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Používat tělo k Boží slávě

Úkol2: Přiřaďte biblické verše kjménůmjednotlivých částí těla, které
jsou v nich zmiňovány, a shrňte, co každý verš říká o jednotlivých čás-
tech v otázce použití pro Boží slávu.

Lidé, kteří neuznávají Boží vlastnictví ve svých životech, zneužívají
údy svého těla. Bible je, co se týče takového zneužívání v Římanům
3,13-15, u Jakuba 3,6-8 a v 2. Petrově 2,14, velmi popisná.

Vy jste naopak uznali Boba jako vlastníka svého těla. Také víte, že
vaše tělo je chrámem Ducha svatého. Proto se nepředpokládá, že byste
používali své tělo k činění hříšných věcí. To by bylo rouhání! Nemáte
používat své ruce ke krádežím nebo k tomu, abyste uhodili svého bliž-
ního (Efezským 4,28), nohy k tomu, abyste chodili na pochybná místa,
ani ústa k tomu, aby lhala a vyslovovala zraňující nebo oplzlá slova
(Efezským 4,25,29; 5,4). Nemáte používat oči, aby hleděly na neslušné
věci nebo na ženu se špatným úmyslem v srdci (Matouš 5,28); nemáte
používat svá těla k sexuálním nemorálnostem (1. Korintským 6,13, 18).

Nejlepší způsob, jak uznat Boží vlastnictví v našicb životech, je mu
poddat své životy (Římanům 6,13; 12,1). Toto odevzdání zahrnuje pou-
žívání údů našich těl k uctívání Boha a ke službě (Římanům 6,19; 1.
Korintským 6,20).

4 Každý biblický verš uvedený níže hovoří o určité části našeho těla,
která může být použita ke vzdávání slávy Bohu. Držte se těchto pokynů
a doplňte tabulku:
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I) Vyhledejte si následující verše v Bibli a přečtěte si je.
2) Odkaz na konkrétní biblický verš napište do příslušného řádku k části
těla, k níž se vztahuje, do sloupce "odkazy".
3) Do další kolonky vpravo napište, co verš vyjadřuje o tom, jak může
být dotyčná část použita pro Boží chválu.

První řádek je vyplněn jako vzorový. Použijte všechny verše.
K jednotlivým částem těla se může vztahovat více biblických odkazů.

Přísloví 31,20
Matouš 13,9
Marek 16,18
Skutky 2,4
Skutky 10,46

Skutky 19,6
Římanům 10,9-10
Římanům 10,15
CJalatským 6,1 I
Efezským 4,28

1. Timoteovi 2,8
Židům 13,15
Jakub 3,9
Zjevení 2,7

Část Odkazy Jak může být použita
k Boží slávě

Uši H~ 13,'1 St<tW, GO JejM
~~2,7 a.D~~

Jazyk, rty
a ústa

Ruce

Nohy

Stejně i vy můžete jednotlivé údy svého těla používat pro správné
účely, aby byl Bůh oslaven. A věnujte laskavě pozornost následující-
mu: Pokud používáte své tělo ke službě Pánu, On se o vaše tělo postará
(I. Korintským 6,13). To znamená, že se Bůh postará o fyzické potřeby
těch, kteří mu poddali svá těla. Obnoví jejich sílu (lzajáš 40,29,31), dá
jim stravu a oblečení (Matouš 6,31-33) a bude jejich tělo udržovat
v dobrém zdravotním stavu (2. Mojžíšova 15,26).
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UDRŽOVAT SVÉ ZDRAVí

Úkol3: Vyberte příklady lidí, kteří zachovávají pravidla pro udržení
dobrého zdraví.

Řid'te se radami pro dobré zdraví

Zdravé tělo přináší čest a slávu Bohu aje v lepším stavu, aby mohlo
být používáno v jeho službě. Bůh zaslíbil, že bude uzdravovat naše ne-
moci (Žalm 103,3); On nás však také stvořil tak, že jsme sami zodpo-
vědni za péči o své zdraví. Následují některé prosté rady, které vám
pomohou těšit se dobrému zdraví.

1. Dobře jezte. To neznamená, že byste měli jíst hodně, ale spíše
zachovávejte vyváženou stravu. Strava má určité složky, zvané vitami-
ny, které jsou nezbytné k tomu, aby člověk zůstal zdravý. Pokud jíte
velké množství určitého druhu potravy a málo jiného druhu nebo vůbec
nic, vaše tělo bude určité vitaminy postrádat. Důsledkem toho utrpí vaše
zdraví.

2. Cvičte. Nedostatek cvičení může vést k nadváze, a to je pro zdra-
ví člověka škodlivé. Z toho důvodu je třeba, aby lidé cvičili. Nejlepším
cvičením pro tělo je samozřejmě fyzická práce. Pracujete-li však pře-
vážnou část dne duševně, nebo pokud většinu dne sedíte, je třeba, abys-
te také vyvíjeli nějakou fyzickou aktivitu, věnovali se nějakému druhu
sportu nebo prostě trávili určitou dobu procházkami.

3. Dopřejte si dostatek odpočinku. Velké množství práce, ať již fy-
zická či duševní, nevyhnutelně povede ke špatnému účinku na vaše zdra-
ví. Vaše tělo potřebuje odpočinek. Ježíš neříkal jen prázdná slova, když
prohlásil, že den odpočinku byl učiněn pro člověka (Marek 2,27). Člo-
věk by měl pracovat jen určitý počet hodin a poté by měl spát asi osm
hodin denně.

4. Provozujte očistu. Je pozoruhodné, jak Bůh ve 3. Mojžíšově sta-
novil podrobnosti pro očišťování Izraelců. Měli se často koupat, čistit
své domy, jíst čistou potravu a udržovat i prostor, kde tábořili, v čistotě.
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Ačkoliv jim život na poušti neposkytoval ty nejlepší podmínky pro hy-
gienu, Izraelci zůstali zdraví (Žalm 105,37). Není pochybnosti o tom, že
pokud se každý věřící bude podobnými pravidly řídit i dnes, bude se
těšit vynikajícímu zdraví.

Postarejte se o své bezpečí

Nehody mohou vašemu tělu způsobit vážná zranění a učinit je tak
nepoužitelným pro službu Bohu. Je tedy důležité, abyste udělali všech-
no pro to, abyste se takovým nehodám vyhnuli. Je třeba, abyste učinili
kroky, nezbytné k zabezpečení vašeho domu, stejně jakož i zachování
bezpečí na ulici a na vašem pracovišti. Někteří lidé působí na nehody
jako mucholapka na mouchy. Tj., zdá se, že zažívají více nehod než
druzí. Pokud i vy mezi takové lidi patříte, vydejte tuto oblast Pánu a
poproste ho, aby onu záležitost ve vašem životě uzdravil.

5 Zakroužkujte písmeno před každým příkladem člověka, který se řídí
radami pro zachování dobrého zdraví.
a) Jan studuje na biblické škole, ale každý den si udělá čas, aby kromě

svého studia stihl ještě nějaký druh tělesného cvičení.
b) Vilém jí rád chléb se sýrem. Tento druh potravy pro něj není drahý a

snadno se uchovává, takže si vždy ještě kousek přidá.
c) Sára je zaměstnaná pomocí pastorovi. Pastor málokdy spí více než

pět hodin denně, protože má příliš mnoho práce.
d) Marie pere prádlo a uklízí dům, ačkoliv jen několik lidí z jejího oko-

lí dělá to samé.

Zdržujte se špatných návyků

Úkol4: Určete důvody, proč by se křesťané měli zdržovat škodlivých
návyků a pocitů.
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Jako chrám Ducha svatého potřebuje být naše tělo udržováno zdravé
a svaté. Vkládat do něj věci, které jej poškozují, zneuctívají nebo ničí, je
vlastně rouháním. Bůh nakládá velmi vážně z těmi, kteří znesvěcují jeho
chrám (1. Korintským 3,17). Proto se věřící zdržují takových zlozvyků
jako kouření, pití alkoholu nebo braní drog. V některých případech je
propaganda a reklama prezentují jako dobré návyky. Jejich ničivý vliv
na lidský organismus je však zřejmý.

Dalším důvodem, proč nepřijímat škodlivé návyky, je to, že Ježíš
Kristus je naším Pánem a Mistrem. Pokud dovolíme, aby se v nás tyto
návyky zformovaly, mohou se stát našimi pány. Ježíš však jasně řekl:
"Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům." (Matouš 6,24) Jak ubohý je ži-
vot těch, kteří žijí své životy pod nadvládou zlozvyků, jež jsme uvedli!
Chtějí se jich zbavit, ale zj išťuj í, že to nejde. Pokud máte některý z těchto
návyků, teď je čas jej zlomit. Dovolte Duchu svatému, aby vládl ve
vašem životě. Pomůže vám získat sebekontrolu (Galatským 5,23, 25).
Pak i vy budete schopni vyznat s apoštolem Pavlem: "Ničím se nedám
zotročit." (I.Korintským 6,12)

Jako správci svých těl by věřící měli mít také pod kontrolou své
normální tělesné touhy. Pokud je nemáme pod kontrolou, dokonce i ony
se mohou zvrátit ve škodlivé návyky a stanou se našimi pány. Věřící by
neměli být otroky obžerství (Izajáš 56, ll) nebo nezdrženlivosti (I. Ko-
rintským 7,1-5).

ŠPATNÉ NÁVYKY
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Zdržujte se škodlivých návyků

Zjevně existují některé emoce, které jsou pro lidské zdraví škodli-
vé. Hněv například narušuje naše nervy; úzkost působí vznik žaludeč-
ních vředů; zášť nebo skrývání něčeho působí špatně na játra. Měli by-
chom se proto těmto pocitům vyhýbat, stejně jako dalším, například
výčitkám nebo strachu. Naopak, dovolme Duchu svatému, aby v našich
životech vypůsobil své bohaté a zralé "ovoce", jak jsme si řekli již ve 4.
lekci. Výsledkem bude zdravé tělo, které bude přinášet čest a slávu své-
mu vlastníkovi.

6 Zakroužkujte písmeno před každým tvrzením, které nám poskytuje
zdůvodnění, proč by se věřící měli zdržovat škodlivých návyků.
a) Špatné návyky poškozují tělo, které je chrámem Ducha svatého.
b) Pro člověka není dobré, aby si vůbec budoval nějaké návyky.
c) Když už si člověk jednou nějaký návyk vybuduje, není možné se

toho návyku zbavit.
d) Špatné návyky se mohou stát pánem dotyčného člověka, ale pouze

Ježíš by měl být pánem člověka.

ZACHOVÁVAT DOBRÝ VZHLED

Úkol 5: Přiřaďte principy, kteří určují způsob, jakým by se měl křesťan
oblékat, k situaci, v níž by měly být aplikovány.

Proč bychom se měli starat o svůj zevnějšek, když Bůh hledí k srdci?
(1. Samuelova 16, 7). Velmi důkladně, protože, na rozdíl od Pána, lidé
nehledí k srdci, ale na to, jak vypadáme. Jestliže chrám Ducha svatého
- tělo člověka - vyhlíží tak, jako kdyby se o ně nikdo nestaral, protože
je jeho správce zanedbává, lidé o něm nebudou mít příliš dobré mínění.
A Bůh bude zneuctěn. Proto je třeba, abychom přemýšleli, jak přinést
Bohu čest i vzhledem našeho zevnějšku.

Udržovat své tělo v čistotě

Věřící jako správce je zodpovědný za udržování chrámu Ducha
v čistotě. To znamená, že jeho tělo a šaty by měly být čisté. Pokud se
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v práci, kterou vykonáváte, snadno ušpiníte, měli byste se po jejím skon-
čení vykoupat a převléknout. Zde není žádné místo pro zaměňování
pokory s nečistotou! Naneštěstí se tak občas děje a výsledkem je zneu-
ctění Boha.

Oblékat se přiměřeně

Jak by se měl Boží správce oblékat? V první církvi byla dána určitá
pravidla (1. Korintským 11,2-15; 1. Timoteovi 2,9; 1. Petrova 3,1-3).
Když se však vrátíme až na sám počátek lidského rodu, zjistíme, co se
stalo obecným principem. V 1. Mojžíšově 3,7 vidíme, že se muž a žena
pokoušeli sami obléknout tak, jak usoudili, že toje nejlepší. To se Bohu
nelíbilo, a tak je oděl On, jak pokládal za vhodné (1. Mojžíšova 3,21).
Měli bychom se oblékat tak, aby se to libilo Bohu, ne nám nebo světu.
Koneckonců, vždyť to, o čem hovoříme, je chrám Boží.

V souladu s principem, který jsme zde právě uvedli, se zamysleme
nad čtyřmi dalšími principy, které by měly ovlivnit způsob křesťanova
oblékání. Tyto principy jsou: odlišnost, jednoduchost, cudnost a přimě-
řenost. Příklady nám ukazují, jak tyto čtyři principy, aplikované v první
církvi, nacházíme v učení apoštolů Petra a Pavla.

Odlišnost

V 5. Mojžíšově 22,5 čteme: .Žena na sebe nevezme, co patří muži, a
muž neobleče, co nosí žena. Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každé-
ho, kdo to čini." V tomto oddíle Písma Bůh upozorňuje Izraelce, že mezi
muži a ženami má být v oblékání rozdíl. Tento princip odlišnosti se zdá
být společně s ostatními principy tím, co Pavel aplikoval na situaci, kte-
rá nastala v korintském sboru (1. Korintským 11,2-15). Jako věřící by-
chom i dnes měli uznávat tyto principy a aplikovat je způsobem odpoví-
dajícím naší kultuře a tomu, jak nás vede Duch svatý. Protože jsme
správci jeho chrámu, musíme si dávat pozor na to, abychom s ním neza-
cházeli tak, jak se to Bohu nelibí.
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Jednoduchost

Prostě znamená, že by se věřící měl oblékat prostě, bez přehnaného
zdobení nebo vystavování se na odiv. Všimněte si, jak Petr i Pavel uplat-
ňují tento princip vůči věřícím v první církvi (1. Timoteovi 2,9; 1. Pet-
rova 3,3).

Ježíš a Jakub se oba zmiňují o bohatým mužích, kteří si oblékali
drahé šaty (Lukáš 16,19; Jakub 2,2). Nezdá se, že by udělali nějakou
chybu tím, jak se oblékli. Nákladné šaty bohatých mužů jsou však
vostrém protikladu k bídnému oblečení chudých. Jejich parádivost uka-
zuje, že to jsou lidé, kteří se starají jen sami o sebe a nedbají na to, co cítí
druzí. To určitě není způsob, jakým by Bůh chtěl, abychom se jako Boží
správci oblékali.

Cudnost

Pavel jasně uvádí, že cudnost (slušnost) je důležitý princip, kterým
bychom se měli řídit (1. Timoteovi 2,9). To znamená, že křesťan by se
neměl oblékat tak, aby své tělo ukazoval smyslným způsobem. Ani by
se neměl snažit napodobovat ty, kteří tak činí. Křesťané by neměli zapo-
minat, že jejich těla mají být užívána k službě pro Pána (1. Korintským
6,13). Kéž je vaše tělo používáno pro Boží slávu, a ne k svádění dru-
hých ke klopýtnutí (1. Korintským 10,31-32). Morální úpadek dnešní-
ho světa je tak velký, že nikdy není dost zdůrazňování tohoto bodu.

Přiměřenost

Na rozdíl od ostatních principů, které jsme již uvedli, se tento prin-
cip vztahuje více na kulturní, dobovou a místní situaci. To znamená, že
to, co je vhodné v jedné kultuře v určitém čase či místě, může být zcela
nevhodné za jiných okolností. V 1. Korintským 11,13 se Pavel vyjadřu-
je k principu vhodnosti: Pro korintské ženy nebylo vhodné, aby uctíva-
ly Pána s odhalenou hlavou.

Někdy může být určité chování nevhodné, a přesto ještě nemusí být
hříchem. Není například hříchem nosit sandály. Pro Mojžíše však bylo
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nevhodné mít sandály v Boží přítomnosti (2. Mojžíšova 3,5). Někteři
věřicí se dokonce i v dnešní době musí na určitých místech světa před
vstupem do kostela zout. Také je pokládáno za nevhodné, aby měl muž
na hlavě klobouk, vstoupí-li do kostela. Na druhou stranu však napři-
klad Židé mají během bohoslužeb na hlavě čepičku. Stejně takjsou plav-
ky vhodné na pláž. Nebylo by však vhodné nosit je ve shromáždění.
Duch svatý určitě pomůže věřícím jednat tak, jak je to pro danou kon-
krétní situaci nejvhodnější. Nošením vhodného oblečení potěšíte Pána
a budete požehnáním pro druhé.

7 Přiřaďte jednotlivé situace (vlevo) k principům, které by měly být
použity, aby je napravily (vpravo). Napište číslo jednotlivých principů
před každou situaci.

· ... 8 Jan přišel do shromáždění přímo z čundru,
aniž by se obtěžoval s převléknutím

· ... b Jana nosí stejné minišaty, které toho dost
odhalují, jako její nevěřící přítelkyně Sally.

.... e Marie si kupuje velmi drahé šperky, nosí je,
a ostatním je nepůjčí.

· ... d Marta si zvykla nosit oblečení, určené
vyloženě pro muže.

· ... e Jiří nosí drahé obleky i boty, aby ukázal,
že na to má, a pochlubil se,jakje bohatý.

I) Odlišnost
2) Jednoduchost
3) Cudnost
4) Přiměřenost
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Samostatně hodnocený test

1 Na rozdíl od nevěřících jsou věřící schopni mít pod kontrolou své
tělo, protože
a) již déle nejsou pod nadvládou hříchu.
b) musí čelit jiným problémům než nevěřící.
c) vědí, že nejsou pány svého vlastního těla.

2 Předpokládejme, že se vás blízký přítel zeptá: "Co Bůh zaslíbil těm,
kteří mu vydají svá vlastní těla?" Zakroužkujte písmeno předcházející
každému verši, který by vám mohl posloužit jako odpověď.
a) 2. Mojžíšova 15,26
b) Přísloví 31,20
c) Izajáš 40,29,31
d) Matouš 6,31-33
e) Marek 16,18
t) 1. Korintským 6,13
g) Jakub 3,9

3 Jana se chce řídit první zásadou pro udržení dobrého zdraví, dobře
jíst. To znamená, že by měla jíst
a) často a hodně.
b) hodně druhu jídla, který jí chutná.
c) různé druhy jídla.

4 Zakroužkujte písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením.
a. City mají na tělo velmi malý vliv.
b. Věřící se ve skutečnosti nemusejí starat o kontrolu nad normálními

tělesnými žádostmi, které jim Bůh dal.
c, Citůmjako strach a zloba je třeba se vyhýbat, protože mají na zdraví

škodlivý vliv.



Péče o naše tělo 117

5 Obecný princip, týkající se oblékání Božích správců, který nalézáme
jako první v Bibli, je
a) cudnost.
b) snažit se svým oblékáním potěšit Boha.
c) oblékat se odlišně.
d) předcházet výstřednosti.
e) být vhodně oblečen.

6 Předpokládejme, že vyučujete mladé lidi principům, ovlivňujícím způ-
sob,jak by se věřící měli oblékat. Ke každému principu, který uvádíme,
napište odkaz na biblické verše, jež byste použili k jeho ilustrování nebo
vyučování o něm. Některé verše můžete použít pro ilustraci více princi-
pů zároveň.

a) Dělat Bohu radost. .

b) Odlišnost. .

c) Jednoduchost. .

d) Cudnost. .

e) Přiměřenost. .
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Odpovědi na studi]n! otázky

4 Následující způsob je jednou z možností, jak můžete vyplnit tabulku.
Možná jste uvedli biblické odkazy v jiném pořadí, avšak měly by být
zapsány ve stejné části tabulky a u stejné části těla, ke které se vztahují.

Část Odkazy Jak může být použita
k Boží slávě

Uši Matouš 13,9 Slyšet, co Ježíš
Zjevení 2,7 a Duch říkají

Jazyk, rty Skutky 2,4; 10,46; 19,6 Hovořit v Duchu
a ústa Římanům 10,9-10 Vyznávat, že Ježíš je Pán

Židům 13,15 Přinášet Bohu oběť chvály
Jakub 3,9 Děkovat Bohu a chválit jej

Ruce Přísloví 31,20 Být velkorysý, šlechetný
Marek 16,18 Vzkládat je na nemocné lidi
Galatským 6, II Psát biblické knihy
Efezským 4,28 Pracovat
1. Timoteovi 2,8 Pozvedat je v modlitbě

Nohy Rímanům 10,15 Jít a zvěstovat evangelium

1 1. Korintským 6,19 říká, že jsou chrámem Ducha svatého.

5 Přík1ademjsou a) Jan a d) Marie.

2 Popis b) je zdůvodněním. Bylo těžké toto zdůvodnění vybrat? V popise
a) jsou dvě věci špatně: 1) Nevěřící si je občas vědom svého otroctví; a
2) Bůh neosvobodil věřící k tomu, aby byly vlastníky svého těla, proto-
že vlastníkem je Bůh. Bůh však věřícímu dal moc mít své tělo pod kon-
trolou.

6 Tvrzení a) Špatné zvyky poškozují tělo ... a d) Špatné návyky se mohou
stát ... jsou správným zdůvodněním. Tvrzení b) by nebylo správnou
odpovědí, protože některé návyky (jako například pravidelné čištění a
úklid) jsou užitečné. Tvrzení c) by také nebylo dobrou odpovědí, proto-
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že pro člověka je možné zlomit moc špatného návyku s pomocí Ducha
svatého.

3 b) Římanům 8,2.

73.4) Přiměřenost
b. 3) Cudnost
c. 2) Jednoduchost
d. 1) Odlišnost
e. 2) Jednoduchost



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



Zpráva toho, co máme 127

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.
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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.
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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.
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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





7. lekce
Naše peníze a majetek

To, co jsme si až doposud řekli, nám poskytlo nezbytné vědomosti,
jak spravovat všechny prvky a to, co máme, tj., náš intelekt, vůli, city,
tělo, čas a schopnosti. Jak ale víte, naše bytost není to jediné, co nám
Bůh svěřil. Je zde ještě další druh majetku, do něhož řadíme také peníze
a jmění. Následující lekce se tedy bude zabývat touto oblastí.

Je velmi důležité, abyste věděli, jak zacházet s penězi a jměním, kte-
ré Bůh svěřil do vaší péče. S tímto cílem na zřeteli vám v následující
lekci předkládáme principy, které by pro vás měly být vodítkem, skrze
něž byste měli poznat, jaký postoj zaujmout a jaké techniky si osvojit
k vykonávání svých povinností.

Přehled lekce

Stanovení principů
Zaujmout správné postoje
Spravování toho, co nám Bůh dal
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Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

• Vysvětlit, co Bible učí o člověku a bohatství.

• Aplikovat do svého života principy, které by měly křesťanského
správce vést v získávání a spravování svých peněz.

Studijní činnost

1. Toto je praktická lekce! Najdete v ní mnoho užitečných návrhů, jak
zacházet se svými penězi a jměním. Nezapomeňte odpovědět na
všechny studijní otázky!

2. Vyhledejte si a přečtěte všechny uvedené biblické odkazy.

Po ukončení lekce si jiještě jednou zopakujte, pak vypracujte samo-
statně hodnocený test a zkontrolujte si své odpovědi na otázky.
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Rozpracování lekce

STANOVENÍ PRINCIPŮ

Úkoll: Uveďte příklady a tvrzení, které jsou se shodují s tím, co Bible
učí o penězích a majetku.

V 1. a 2. lekci jsme se zamýšleli nad pojetím Boha jako vlastníka a
člověka jako správce. Co se týče peněz a jmění, jsou tyto názory ještě
důležitější, protože jsme především (více) zvyklí přemýšlet o správci
jako o někom, kdo se stará o peníze a majetek.

Boží požadavky

Peníze a majetek jsou tím, co vytváří bohatství tohoto světa. Co se
však týče peněz, představovaných zlatem a stříbrem starověku, Bůh říká:
,,Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů." (Ageus 2,8) A
co se týče jmění, především toho, které je na této zemi, Bůh prohlašuje:
.Zeměje Hospodinova." (2. Mojžíšova 9,29). Je pozoruhodné, jak ve 3.
Mojžíšově 25,23 dává Bůh Izraelcům právo užívat zemi, avšak vyhra-
zuje si na ni své vlastnické právo. O co víc je Bůh vlastníkem země než
lidé sami!

IJaký by měl být z hlediska toho, co prohlašuje Bůh, náš postoj k svému
jmění?

Ježíšovo učení

Velká část Ježíšova učení se týkala člověka a jeho bohatství. Z jeho
učení můžeme uvést základní principy:

I. Nesmíme si bohatství zde na zemi schraňovat pro sebe (Matouš 6,19-
21). Jednat tak znamená jednat jako blázen (Lukáš 12,16-21; Marek
8,36).

2. Nemůžeme sloužit Bohu i penězům (Matouš 6,24).
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3. Bohatství bychom mčli investovat v pomoci chudým. Jestliže tak
činíme, ukládáme si poklady v nebi (Matouš 6,20; 19,21; Lukáš 12,33,
16,9).

4. Pro bohaté lidi je velmi těžké dostat se do Božího království (Lukáš
18,18-25).

Všechna tato učení odhalují následující pravdu: člověk by měl bo-
hatství používat ne takovým způsobem, o kterém si myslí, že je správ-
ný, ale způsobem, jakým chce Bůh. To zní velmi rozumně, pokud si
připomeneme skutečnost, že Bůh, a ne člověk, je skutečným vlastníkem
bohatství. A kromě toho, Ježíš jasně vyjádřil skutečnost, že člověk je
pouze správcem svého bohatství v podobenství o hřivnách (Matouš
25,14-30), o nepoctivém správci (Lukáš 16,1-8) a znovu v podobenství
o hřivnách (Lukáš 19,11-26).

Co je psáno o Božích služebnících

Ve starověku byl král David jedním z těch, kteří nejlépe porozuměli,
co znamená správcovství bohatství. David vyjádřil, že Bůh je skuteč-
ným vlastníkem veškerého bohatství (1. Paralipomenon 29,12, 16-17).
A když použil bohatství, které on a celý Izrael nashromáždili na stavbu
chrámu, řekl, že dává Bohu zpět to, co mu skutečně náleží (l Paralipo-
menon 29,14,16-17).
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První učedníci nepokládali sami sebe za vlastníky toho, co měli (Skut-
ky 4,32). Místo toho se řídili Ježíšovým učením a užívali své bohatství
pro zbohacení chudých (Skutky 2,45; 4,34).

Podobně i apoštol Pavel prohlašoval, že my sami nejsme vlastníky
věcí, které v tomto světě máme; jsme jen uživateli, protože: .Nic jsme
si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést." (1. Timoteo-
vi 6,7)

2 Zakroužkujte písmeno předcházející popisu osoby, která se, co se týče
peněz a majetku, řídí učením Bible.
a) Ruda těžce pracuje, aby si vydělal peníze. Protože je přesvědčen, že

mu to, co si vydělal, patří, nakládá s penězi podle svého vlastního
uvážení.

b) Jana používá určitou část svých peněz na nákup ošacení pro děti
z jedné chudé rodiny.

c) Tomáš si všechny peníze schovává na tajném místě a hromadí je,
aby jich měl co nejvíc.

d) Jaroslav se řídí Božím vedením, že se má stát pastorem, a tudíž ví, že
si moc peněz jako pastor nevydělá.

ZAUJMOUT SPRÁVNĚ POSTOJE

Úkol 2: Ze seznamu popisů a příkladů postojů, jaké může člověk za-
ujmout vůči penězům a majetku, vyberte ty, které se shodují s učením-
Bible.

Vyhnout se dvojímu zlu

Chamtivost

Hřích chamtivosti je nenasytná touha mít stále víc. Skupina noviná-
řů dělala rozhovor s jistým multimilionářem. Jeden z nich se jej zeptal:
"Předpokládáme, že jste již naplnil veškeré své cíle. Je ještě něco, co
byste chtěl v životě získat?" Na to multimilionář odpověděl: "Mladý
muži, čeho bych skutečně chtěl ještě dosáhnout, tj. - chtěl bych získat
ještě o trochu víc, než mám teď." Jakým tyranem se může bohatství
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stát! Ježíš nemluvil do větru, když řekl: ,,Mějte se na pozoru před kaž-
dou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život za-
jištěn tím, co má." (Lukáš 12,15)

Apoštol Pavel se zmiňuje o chamtivosti jako o modloslužbě (Kolos-
kým 3,5) a dává ji na stejný seznam spolu s nejzávažnějšími hříchy
(Efezským 5,3-5). Na jiném místě říká, že ,,kdo chce být bohatý, upadá
do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb". (1.
Timoteovi 6,9). To znamená, že chamtivost není hříchem jen bohatých.
Kdosi řekl, že je to hřích, který se nikomu nechce vyznávat. A navíc
Pavel prohlásil, že kořenem všeho zla je láska k penězům (1. Timoteovi
6,10). Buďme si jisti, že milujeme vlastníka, který nám svěřil své jmění,
a ne jmění, které nám vlastník svěřil!

3 Proč nás Ježíš varoval, abychom se vyvarovali chamtivosti?

Starosti

Škodlivý pocit starostí jde ruku v ruce s nenasytností. Někdy se zdá,
že jeden z těchto citů vyvolává druhý. Ježíš však měl mnoho co říci
k přehnané péči o materiální věci. U Matouše 6,25-34 Ježíš uvádí tři
důvody, proč bychom se neměli starat:

1. Bůh nám dal život a tělo. Tento majetekje cennější než jídlo, které je
udržuje, a šaty, kterými se odíváme. A tak, když nám Bůh tyto věci
dal, dá nám také všechno potřebné k tomu, abychom se o ně mohli
starat. On nedopustí, abychom umřeli hlady nebo museli chodit po
světě nazí! Nedovolí, aby se tak stalo ptákům a květům; čím méně
nám, kteří jsme jeho správci!

2. Bůh ví, že potřebujeme stravu a oděv, a je připraven nám tyto věci
dát.

3. Každý den přináší své vlastní starosti. Proto je zbytečné, abychom
k dnešním starostem přidávali starosti a zítřek.
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Apoštol Pavel také říká, že bychom se neměli starat o nic, ale měli
bychom své potřeby přednášet Bohu v modlitbě (Filipským 4,6). Pavel
si byl jist, že se Bůh postará o veškeré naše potřeby (Filipským 4,19).

Apoštol Petr nám dává podobnou radu: "Všechnu' svou starost vložte
na něj', neboť mu na vás záleží." (1. Petrova 5,7) Zajímejme se raději o
to, jak bychom mohli činit radost tomu, který nám dává všechno, co
potřebujeme, než o věci samotné.

Asi před devatenácti lety jsem si myslel, že moje rodina nebude mit
poprvé v životě v poledne co jíst. Doma jsme prostě neměli vůbec nic
kjídlu. Rezignovaně jsme spolu s manželkou přijali, že pokud tak Pán
chce, budeme hladovět (Filipským 4,12). Přesto jsem nechápal, proč by
naše roční dcera měla prožívat hlad spolu s námi. Nezůstalo to však tak!
Bůh se postaral již deset dní předem, takže toho dne jsme dostali tolik
jídla, že nám vystačilo na více než měsíc! Je pravda, že se Bůh stará o
potřeby svých dětí. Bůh může to samé činit i pro vás, stejně jako to
udělal pro mne, pokud možná právě teď procházíte obdobím extrémní
finanční nouze.

4 Jsou nějaké věci, které vám působí starosti? Napište si je do záznam-
níku a modlete se, aby vám Pán pomohl důvěřovat, že se o ně postará.
Vyznejte mu v modlitbě, že svou starost skládáte na něho, abyste se tím
již více nemuseli trápit. Proč bychom měli své starosti předávat Bohu?

Dvě ctnosti, které je třeba rozvíjet

Spokojenost

Spokojenost s tím, co máte, ať již málo nebo mnoho, je v přímém
protikladu s chamtivostí (Židům 13,5). Spokojenost neznamená touhu
po bohatství, ale neznamená ani rezignované smíření se s chudobou
(Přísloví 30,8-9).
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Podle Matouše 25,15 Bůh rozděluje to, co má, svým jednotlivým
správcům podle jejich schopností, aby to spravovali. Jedněm dává více,
druhým méně. Pokud je však správce věrný ve spravování mála, které
má, Pán mu svěří více (Matouš 25,21). Proto bychom měli být spokoje-
ni s tím, co nám Bůh dává (1. Timoteovi 6,6, 8), a důvěřovat, že nám
v pravé chvíli dá více.

Křesťanský správce by měl rozlišovat mezi potřebami a přáními.
Bůh zaslíbil, že nám dá všechno, copotřebujeme (Filipským 4, 19), avšak
není ochoten nám dát všechno, po čem toužíme (Jakub 4,3). Protože se
o nás stará, ví také, co je pro nás nejlepší. Pokud má věřící vše, co potře-
buje, je to dostatečný důvod ke spokojenosti.

Štědrost

Ctností štědrosti je bohaté dávání. Je to jedna z Božích vlastností (1.
Timoteovi 6,17) toho, který za nás dal dokonce i vlastního Syna (Jan
3,16). Štědrost, stejně jako spokojenost, je opakem chamtivosti. Cham-
tivý člověk shromažďuje majetek sám pro sebe, avšak štědrý člověk
rozdává majetek pro dobro ostatních (Skutky 2,45; 4,34-37).

Ve 2. lekci jsme si řekli, že dávání je investováním toho, co patří
Bohu, tj. dávání je důležitou součástí křesťanského správcovství. Všech-
nu ,svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží. V tomto smyslu
můžeme říci, že zatímco chamtivý člověk bere věci, které náležejí Bohu,
a používá je tak, jak uzná za vhodné, štědrý člověk s nimi nakládá a
používá je tak, jak si to přeje Bůh.
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Bůh si samozřejmě přeje, aby každý z jeho správců byl štědrý. Tako-
vá štědrost by se měla nejprve projevovat v jeho vztahu k Bohu (2.
Mojžíšova 35,5). Nikdo by neměl předstupovat před Boha s prázdnýma
rukama (5. Mojžíšova 16,16-17).

5 Do svého pracovního sešitu si napište několik způsobů, kterými
můžete svou štědrost projevit vůči Bohu.

Vynikajícím příkladem štědrosti je Marie (Jan 12,3). Přinesla Ježíši
drahou oběť. Důležitá však nebyla cena toho, co obětovala, ale hodnota
lásky, kterou tak vyjádřila Pánu. A Ježíš řekl, že kdekoliv bude kázáno
evangelium, všude bude připomínáno i to, co Marie učinila.

Měli bychom se zamyslet nad důležitou otázkou: Může být i chudý
člověk štědrý? Podle toho, co Bible učí, ano. Ve starozákonních dobách
stanovil Bůh nařízení, že pokud člověk nemůže obětovat býčka, berán-
ka nebo kozla, přínese dvě hrdličky nebo dva holuby (3. Mojžíšova
1,14; 5,7; 12,8). Dokonce i Josef a Marie, jež byli chudí, museli tento
požadavek naplnit (Lukáš 2,24).

Příklad vdovy, která obětovala dvě drobné mince (Lukáš 21,2), po-
tvrzuje skutečnost, že chudí lidé mohou být velmi štědří. Byl velmi chu-
dá, a přesto dala ze svého nedostatku. Stejně tak i makedonští věřící,
ačkoliv byli sami velmi chudí, byli bohatě štědří, dobrovolně dávali
podle své největší možnosti (2. Korintským 8,1-3).
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6 Předpokládejme, že někteří vaši přátelé učinili následující prohlášení.
Na základě toho, co jste se naučili v této lekci, rozhodněte, s kterým
prohlášením SOUHLASÍTE, a takové tvrzení zakroužkujte.
a) "Není možné, aby chudí lidé byli chamtiví."
b) "Bible učí, že peníze jsou kořenem všeho zlého."
c) "Ježíš řekl lidem, aby se nestarali o své materiální potřeby."
d) "Rozdíl mezi chamtivým a štědrým člověkem je v množství majet-

ku, které každý z nich má."
e) "Je možné, aby chudý člověk byl štědrý."

7 Ve studijní otázce č. 6 jsme se shodli na některých tvrzeních a s jinými
jsme nesouhlasili. Přečtěte si každé tvrzení ještě jednou. V níže uvede-
né tabulce vedle stejného písmene zapište, zda souhlasíte s daným tvr-
zením nebo ne. Do další kolonky napište nejméně jeden biblický odkaz,
který podporuje pravdivost své odpovědi. První řádek uvádíme jako vzor.

Tvrzení Souhlasím nebo nesouhlasím Biblický text na podporu
mého tvrzení

a) N~ 1. Timoteovi 6,9
b)
c)
d)
e)

SPRAVOVÁNÍ TOHO, CO NÁM BŮH DAL

Vydělávat si peníze

Úkol 3: Vyberte příklady lidí, kteří aplikují principy dané v Bibli na
vydělávání peněz.

Nadpis toho článku se zdá podivný, že? Avšak vydělávání peněz
ještě nemusí nezbytně znamenat hromadění bohatství. V podobenství o
hřivnách čteme, že pán odměnil ty služebníky, kteří měli zisk, a potres-
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tal toho, který nezískal nic. To nám ukazuje, že Bůh chce, abychom
vydělávali peníze; vydělávání peněz je součástí našeho správcovství.

Můžete však položit otázku: Nejsou peníze špatné? Samozřejmě ne.
Někteří lidé hovoří o "špinavých penězích" nebo "odporném kovu",
avšak to, co je špatné, je láska k penězům a to, co je špinavé nebo od-
porné, je špatné nakládání s nimi. Peníze samy o sobě mohou být po-
žehnáním. Mohou sloužit pro Boží dílo na této zemi, pomáhat chudým
a uspokojovat lidské potřeby. Pokud správce získá užitek a má na zřete-
li tento cíl, Bůh mu požehná. Abraham, Izák a Jób byli svatí mužové a
Bůh jim žehnal úspěchem (1. Mojžíšova 12,5; 26; 12-13; Jób 1,1-3;
42,12). Boží správce se však při vydělávání peněz musí řídit určitými
principy.

J. Křesťanský správce by si měl vydělávat peníze prací. Toje pocti-
vý způsob vydělávání peněz (Efezským 4,28). Apoštol Pavel vyučoval
věřící, "aby žili řádně a živili se vlastní prací" (2. Tesalonickým 3,12) a
že "kdo nechce pracovat, ať nejí" (2. Tesalonickým 3,10). Vztah mezi
prací a odměnou za ni byl stanoven Pánem. Ježíš řekl, že dělník je ho-
den své mzdy (Lukáš 10,7). Jakou chudobou může ale věřící trpět a
jakou pohanu může Bůh z toho mít, když věřící místo práce lenoší (Pří-
sloví 13,4; 20,4; 24,30-34)!

8 Do pracovního sešitu si zapište několik způsobů, kterými se mohou
peníze stát požehnáním.

Křesťanský správce by měl pečlivě zvažovat, zda získává peníze
poctivou cestou, zda pracuje pro zisk někoho, kdo a) jej nutí, aby dělal
špatné věci svým bližním, aby lhal, klamal a podváděl, nebo b) pro spo-
lečnost, která vyrábí nebo prodává výrobky, jež ničí nebo poškozují
život jeho bližních, jako například alkoholické nápoje, cigarety nebo
zbraně.

2. Křesťanský správce by neměl získávat peníze nepoctivym jedná-
ním. Apoštol Pavel vyučuje, že Boží dělník, jako křesťanský správce,
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by neměl být chamtivý po penězích (1. Timoteovi 3,3; Titovi 1,7). Ná-
sledkem toho by věřící neměl získávat peníze následujícím způsobem:

a. Krádežemi. Názor, že okrádání bohatých je spravedlivé, je
v některých oblastech populární; Písmo však nečiní žádný rozdíl mezi
spravedlivou a nespravedlivou krádeží (2. Mojžíšova 20,15; Efezským
4,28).

b. Podivné obchody. "Obchod je obchod" je mottem těch, kteří věří,
že v obchodě je všechno možné. Mezi obchodem a morálkou nevidí
žádný vztah. Zneužívání bližních, spekulace, podvody a zpronevěry, to
všechno je považováno za běžnou součást obchodu.

c. Gamblerství, hry, sázky. Některé herní organizace otevřeně pod-
porují chamtivost, protože prohlašují, že hrát s nimi je nejkratší cestou
ke zbohatnutí. Je pravdou, že několik málo lidí jejich prostřednictvím
zbohatne na úkor toho, že mnoho lidí zchudne. Hráčská vášeň ničí ty,
kteří se her účastní. Je založena na nepoctivém základě vložení malé
částky a získání velké výhry.

9 Zakroužkujte písmeno před každým příkladem člověka, který se řídí
principy, jež Bible poskytuje pro vydělávání peněz (nabývání jmění).
a) Jiří má malý plat. Rozhodne se, že určitou částku z něj vsadí do lote-

rie, aby třeba získal více peněz, které by pak dal Pánu.
b) Marie pracuje ve skladu. Její nadřízený jí přikázal, aby do několika

sáčků označených váhou 1 kg navážila pouze 90 dkg fazolí. Řekl jí,
že pokud to neudělá, vyhodí ji z práce. Marie se rozhodla, že odejde
a bude si hledat jinou práci.

c) Zdeňkovi soused navrhuje, aby s ním šel v noci trhat ovoce ze stro-
mů, patřících bohaté rodině. Zdeňkova rodina sice ovoce miluje, on
se však rozhodne, že nikam nepůjde, protože to není správné.

Vytvořte si rozpočet

Úkol 4: Napište si rozpočet podle příkladu, uvedeného v této lekci.
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Pro mnoho lidí je problémem, jak naložit s penězi, které si vydělali.
Obecným zvykem je, že utratí víc, než si vydělají. Důsledkem toho upa-
dají do dluhů a jsou zoufalí, protože nejsou schopni své dluhy splácet.

Rozpočet je seznam výdajů během určité doby společně s příjmem,
kterým se výdaje platí. Rozpočet pomůže danému člověku vypořádat se
s jeho současnou finanční situací; pokud má vyšší výdaje, než je jeho
příjem, musí výdaje snížit.

Můžete s vytvářením svého rozpočtu začít tak, že si na list papíru
napíšete svůj měsíční nebo týdenní příjem podle toho, jaká je vaše situ-
ace. Poté, co zapíšete svůj příjem, můžete napsat různé výdaje, které
máte. výška vašich výdajů by neměla být větší než součet vašich příjmů.

Zde je jednoduchý vzor rozpočtu, který vám nabízím jako ilustraci.
Ačkoliv sumy zde popsané nemusí odpovídat vaší situaci, ukáže vám
to, jak se rozpočet dělá.

PŘÍJEM
Plat 10000,-
Další příjmy I 500,-

VÝDAJE
Desátky a dary
Nájem
Jídlo
Oblečení
Výdaje na školu
Jízdné (benzin)
Úspory

1 400,-
4000,-
2700,-
300,-
900,-
1 500,-

700,-

Celkem II 500,- Celkem II 500,-

Díky inflaci budete muset svůj rozpočet přizpůsobovat nové situaci
tak často, jak jen to bude nutné. Pokud si však své výdaje vypočítáte
jako procentuální část ze svého příjmu, nebudete muset svůj rozpočet
měnit tak často.

10 Vypracujte si do pracovního sešitu svůj vlastní rozpočet podle vzoru,
uvedeného v této učebnici.
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Dejte Boha na první místo

Úkol5: Ze seznamu výdajů vyberte ty, které představuji desátky z vašeho
přijmu.

Jistě jste si všimli, že desátky a dary jsou na našem vzorovém roz-
počtu uvedeny jako první položka. Tak by to mělo být. Bůh má mít naši
prioritu. Vždyť vlastně všechno, co máme, dostáváme od Boha; On nám
nařídil, abychom odložili část svého výdělku, aby tak bylo dále pomo-
ženo rozvoji jeho díla na tomto světě. Tato část se skládá z desátků a
oběti. Zatímco desátky jsou desetinou toho, co je posvěceno Pánu, oběti
mohou mít různou hodnotu.

Původ desátků

Nevíme přesně, odkdy se datuje dávání desátků; co však víme, je to,
že již od časů Ábela a Kaina lidé Bohu obětovali (1. Mojžíšova 4,3-5).
Zmínku o desátcích poprvé nalézáme v době Abrahamově. Abraham
dal desátky knězi a králi Malkísedekovi (1. Mojžíšova 14,20).
Z biblického záznamu je jasné, že desátek byl již tehdy zavedeným zvy-
kem; není zde ani náznak, že by desátek byl dán pouze při této příleži-
tosti. Je zde naopak uveden důkaz, že Kaldejci, národ, z něhož Abra-
ham vyšel, dávali desátky již odedávna.

V 1. Mojžíšově 28,22 čteme, že Jákob učinil slavnostní slib, že od-
vede Bohu desátky ze všeho, co mu Bůh dá. O staletí později bylo ode-
vzdávání desátku ustanoveno Bohem jako zákon (3. Mojžíšova 27,30-
32).

Pánu Ježíši byly desátky známy (Matouš 23,23). Nekáral duchovní
vůdce za to, že dávají desátky, ale za to, že se na desátky příliš soustře-
dili a opustili mnohem důležitější věci. Ježíš jasně řekl: "Toto bylo třeba
činit (zachovávat skutečně důležité učení Zákona) a to ostatní nezane-
dbávat (desátky)."

Apoštol Pavel vyučoval sbory, že mají dávat podle principu desátků
(1. Korintským 16,1-2). Každého věřícího vedl k tomu, aby a) si dával
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stranou určitou část peněz, b) dával každou neděli (pravidelně), c) dával
určitý díl z toho, co si vydělal (a desátek je určitý díl z příjmu). Proto se
zdá, že neexistuje žádný lepší plán pro systematické dávání Bohu, než
praktikovat dávání desátků alespoň jako minimum.

II Kdy Bible poprvé zmiňuje desátky?

Jak stanovit desátek

Pokud nemáte peníze, ale máte hospodářská zvířata a to, co se vám
urodí na polích, můžete praktikovat dávání desátků stejně jako Izraelci
ve starozákonních dobách. Pokud například během roku máte 27 ovcí,
vaším desátkem budou tři ovce. Pokud jste samostatně výdělečně činní,
vašimi desátky bude 10% vašich příjmů. Pokud je váš příjem ve formě
platu či penze, např. 10 000,- Kč, váš desátek bude činit I 000,- Kč.
Může se stát, že občas, kromě svého platu, budete mít ještě jiný příjem.
Správné je dát desátky i z tohoto dalšího příjmu. Je to požehnání od
Pána! Je třeba nezapomínat, že pokud zasejeme málo, také naše úroda
bude malá; pokud však zasejeme hodně, budeme sklízet bohatou úrodu
(2. Korintským 9,6).

Požehnání vycházející z dávání desátků

U Malachiáše 3,10 nás Bůh učí, že vyleje bohatě všechno dobré na
ty. kteří dávají desátky. A pokud a tom pochybujete, Bůh vás vyzývá:
"Zkuste to se mnou!" Ti, kteří dávají desátky, nezůstanou chudší jen
proto, že jim zbude devět desetin k uspokojení svých potřeb. Ukažte mi
křesťana, který si stěžuje, že nemá dost peněz na živobytí a já vám na
něj ukáži jako na toho, kdo nedává desátky. Jistě ti z nás, kteří desátky
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dávají, vědí ze zkušenosti, že devět desetin s Božím požehnáním je víc
než deset desetin bez Božího požehnání (Přísloví 3,9).

A nakonec, je třeba zvážit svůj postoj, pokud dáváme Bohu. Ve 2.
Korintským 9,7 čteme, že bychom měli dávat "ne s nechutí ani z donu-
cení; vždyť ,radostného dárce miluje Bůh"'. Pokud jsme při dávání ne-
šťastní nebo dáváme-li jen proto, že si myslíme, že bychom měli dávat,
okrádáme se o plné Boží požehnání, které pro nás má. Pokud však dá-
váme ochotně a s radostí, jako projev uctívání, otevíráme Bohu cestu,
aby se s námi mohl sdílet o bohatství požehnání.

12 Předpokládejme, že muž jménem Tomáš má příjem 9 500,- Kč plus
750,- Kč za prodej zeleniny ze zahrádky. Zakroužkujte písmeno před
tím údajem, který představuje jeho desátky.
a) 1020,- Kč
b) 1 010,- Kč
c) 1 000,- Kč
d) 1 100,- Kč

13 Následují tvrzení o desátcích a dávání (na levé straně) a biblické
verše, týkající se desátků a dávání (na pravé straně). Přiřaďte biblický
verš k tvrzení, které tento verš podporuje .

.. ..a Požehnání je zaslíbeno těm, kdo
dávají desátky .

.. ..b Apoštol Pavel učil sbory dávání podle
principů, které jsou obsaženy
v desátcích

•... e Abraham dal desátky .

....d Jákob slíbil Bohu, že bude dávat desátky .

I) 1. Mojžíšova 14,20
2) 1. Mojžíšova 28,22
3) Malachiáš 3, I°
4) Matouš 23,23
5) 1. Korintským 16,1-2

••..e Ježíš s desátky souhlasil.

14 Přečtěte si 2. Korintským 9,6-15. Vytvořte si ve svém pracovním
sešitě seznam dobrých věcí, které věřící dostane, když dává Bohu se
správným postojem.
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Nakládat moudře s penězi

Úkol 6: Uveďte příklady lidí, kteří se řídí principy, danými pro moudré
nakládání spenězi.

Pokud je to možné, plaťte hotově

Zboží, kupované na splátky,je vždy dražší, protože prodávající vám
připočte dodatečné náklady, které bude mít. A pokud se dostaví stav
nouze, a vy nebudete schopni dodržet splátkové termíny, můžete přijít o
to, co jste koupili, io to, co jste již zaplatili.

Vyhýbejte se dluhům

Písmo nám říká, abychom nikomu nebyli nic dlužni (Římanům 13,8).
To je velká pravda. Požádat o půjčku se zdá snadným řešením finanč-
ních problémů, někdy však takováto "léčba" může být horší než nemoc.
Pokud nedokážete peníze vrátit v dohodnutém termínu, vydáváte tím
špatné svědectví, ztrácíte přítele a možná dokonce i vy sami sejdete
z cesty následování Pána. Kolik křesťanů se straní církve, protože se
příliš stydí setkat se s bratrem, jemuž dluží nějaké peníze, které nejsou
schopni vrátit! Je mnohem lepší přednášet své potřeby Bohu na modlit-
bě. On se o ně jistě postará.

Pokud však máte nějaké závazky, které musíte splnit, zaplaťte je včas.
A pokud kvůli nějaké nouzi nemůžete, nevyhýbejte se setkáním
s člověkem, jemuž dlužíte peníze. Jděte k němu a vysvětlete mu situaci.
Jistě bude ochoten posečkatještě několik dní a vy vydáte dobré svědec-
tví tím, že prokážete, že jste zodpovědnými lidmi.

15 Pokud někomu dlužíte peníze, a nejste schopni je včas splatit, co
byste měli udělat?

Nejprve kupujte to, co je nezbytné

Na své výdaje můžete aplikovat priority. Proč byste například měli
vynakládat peníze na přepychové zboží, a pak se muset obejít bez věcí,
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které nutně potřebujete? Rodiče a jejich dvě děti museli spát v jedné
posteli; hlavně že si koupili barevnou televizi!

Buďte hospodární

Ještě předtím, než něco koupíte, podívejte se na cenu. Pokud za vý-
lohou uvidíte něco, co vás zaujme, můžete stejnou věc najít o několik
obchodů dále za mnohem nižší cenu. Nemyslete si však, že jste vyhráli
terno, když se vám podaří koupit něco nekvalitního za málo peněz.
Z hlediska dlouhodobého užitku může být levná věc dražší.

Využijte co nejlépe to, co máte. Dobře pečujte o své šaty i o nábytek,
obojí pak vydrží déle. Neplýtvejte světlem ani vodou. Proč byste měli
platit vyšší účty?

Pokud jste ženou v domácnosti, můžete nejvíce ušetřit uvážením, co
a kolik se toho chystáte uvařit tak, aby vám nezůstávaly zbytky. Pokud
však zbudou, nevyhazujte je. Může je znovu využít při přípravě dalšího'
jídla nebo je darovat tomu, kdo je v nouzi. Ježíšovo vyučování, kdy
rozmnožil chléb a ryby, je pro tento účel velmi vhodné (Jan 6,12-13).

16 Zakroužkujte písmeno před každým příkladem člověka, který se řídí
zásadami, jež jsme v této lekci uvedli pro moudré nakládání s penězi.
a) Marie pečlivě plánuje, aby neuvařila více, než její rodina sní.
b) Jakub dluží Samuelovi nějaké peníze. Není schopen zaplatit svůj dluh,

a tak se vyhýbá návštěvám shromáždění sboru, do něhož oba se Sa-
muelem patří.

c) Zuzana kupuje svým dětem oblečení v prvním obchodě, na který
narazí.

d) Jiří by si rád koupil nové rádio. Nejprve však zaplatí všechno, co je
nezbytné, a zbytek sí šetří na rádio.
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Samostatně hodnocený test

1 Zakroužkujte písmeno před každým tvrzením, které se shoduje s tím,
co Bible říká o bohatství.
a) Pro ty, kteří jsou bohatí, není možné vstoupit do Božího království.
b) Král David řekl, že dává ze svého vlastního jmění Bohu.
c) To, co děláme pro druhé, přidává k našemu pokladu v nebi.
d) Bohatství země náleží Bohu, zemi však dal lidstvu.
e) Člověk, který shromažďuje a hromadí bohatství pro sebe, jedná hlou-

pě.

2 Přiřaďte každou větu (vlevo) k postoji, o němž hovoří (vpravo) .
.. ..a Tento postoj chce mít neustále víc věcí. 1) Chamtivost

.... b Tento postoj je to samé jako modloslužba.

.... c U Matouše 6,25-34 nám Ježíš zdůvodňuje,
proč bychom neměli mít tento postoj .

....rl V 1. Petrově epištole 5,7 čteme,
proč bychom neměli zaujímat tento postoj.

2) Starosti

3 Zakroužkujte písmeno před každým příkladem člověka, který má vůči
svým penězům a jmění biblický postoj.
a) Ačkoliv má Josef všechno, co potřebuje, je nešťastný, protože je

ještě mnohem víc věcí, které by chtěl mít.
b) Zuzana dostává velmi malý plat. Je to však dost na to, aby mohla

vyjít a ona je za to vděčná.
c) Tomáš má velmi málo, a tak si myslí, že se nemusí s druhými o nic

dělit.
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4 Následuje několik tvrzení, která NESOUHLASÍ s principy, jež Bible
o vydělávání peněz vyučuje. Do vymezeného prostoru napište odkazy
na biblické verše, které byste použili, abyste dokázali, že tvrzení je ne-
správné.
a. Křesťanský správce by se neměl
snažit o zisk
b. Nezáleží na tom, jak člověk své
peníze získá, pokud je použije
pro Pána.
c. Spravedlivý člověk může být
ospravedlněn, když okrádá bohaté. . .
d, Pokud věřící nechce pracovat,
ostatní by se o něj měli starat
a nosit mu jídlo.
e. Boží požehnání se nevztahuje
na materiální věci.

5 Artur a jeho žena si potřebují koupit do svého domu několik kusů
nového nábytku. Nemají však dost peněz, aby si všechny kusy koupili
najednou. Podle principů na moudré vynakládání peněz, uvedených v této
lekci, by
a) měli najít přítele, který jim půjčí potřebné peníze.
b) si měli koupit všechno, co potřebují, na splátky.
c) si měli koupit pouze tolik kusů nábytku, které jsou schopni okamžitě

zaplatit.
d) měli použít peníze, které si odložili stranou pro případ nouze.

6 Předpokládejme, že se v 5. otázce Artur a jeho žena rozhodli pro
řešení a) a našli si přítele, který jim půjčí potřebné peníze. Toto rozhod-
nutí je v přímém rozporu s principem
a) hotové platby, kdykoliv to je jen možné.
b) vyhýbání se dluhům.
c) přednostního nakupování toho, co je potřebné.
d) hospodárnosti.
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Odpovědi na studijní otázky

9 b) Marie
d) Zdeněk

1Měli bychom se na ně dívat jako na náležející Bohu, ne nám samým.

10 Vaše odpověď. Jsou vaše výdaje vyšší než váš příjem? Pokud ano,
vidíte nějakou možnost, jak výdaje snížit?

2 b) Jana
e) Jaroslav

IIBible se poprvé zmiňuje o desátcích v době Abrahama.

3 Skutečný život člověka není tvořen tím, co vlastní.

12 d) I 100,- Kč. Pokud byste vybrali a) I020,- Kč, vybrali byste sumu,
která je téměř správná. (Přesná desetina by byla 1025,- Kč. Příklad,
který však uvádíme v lekci, nám ukazuje, že desátky jsou zaokrouhleny
směrem nahoru na nejbližší stokorunu.)

4 Protože Bůh se o nás stará.

13 a. 3) Malachiáš 3,10
b. 5) 1. Korintským 16,1-2
c. 1) 1. Mojžíšova 14,20
d. 2) 1. Mojžíšova 28,22
e. 4) Matouš 23,23

5 Pravděpodobně jste uvedli takové věci, jako štědré dávání peněz, času
a schopností Bohu.
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14 Ve vaší odpovědi by měly být uvedeny následující body:
a) Budete mít všechno, co potřebujete (verše 8-10).
b) Bůh vám dá tolik, abyste vždy mohli být štědří (verš 11).
c) Druzí budou Bohu děkovat za vaše dary (verš 13).
d) Bohu bude vzdávána sláva (verš 13).
e) Ti, kteří budou požehnáni vaším dáváním, se za vás budou modlit
(verš 14).

6 c) "Ježíš řekl lidem, aby se nestarali o své materiální potřeby."
f) "Je možné, aby chudý člověk byl štědrý."

15 Měli byste jít k člověku, kterému dlužíte peníze, a vysvětlit mu svou
situaci.

7 a) Nesouhlasím - 1. Timoteovi 6,9 (Chudí lidé také mohou chtít být
bohatí).
b) Nesouhlasím - 1. Timoteovi 6,10 (Kořenem všeho zla je to láska

k penězům, ne peníze samy o sobě.)
c) Souhlasím - Matouš 6,25-34
d) Nesouhlasím- Skutky 2,45; 4,34-37; 2. Korintským 8,1-3. (Rozdíl je

v jejich postoji vůči tomu, co mají ajak s tím nakládají.)
e) Souhlasím - Lukáš 21,2-4; 2. Korintským 8,1-3.

16 a) Marie
e) Jiří

8 Vaše odpověď by mohla obsahovat následující: Peníze mohou zajistit
to, co je třeba pro práci pro Pána, pomoci chudým a uspokojit potřeby
potřebných.



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.



Našedomovy 169

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.



Našedomovy 181

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.)



g.lekce
Náš sbor

Evangeliumje zvěst O Božím spasení skrze Ježíše Krista. Je to jedna
z největších věci, které Bůh svěřil církvi. Jako členové církve máme
nevyhnutelnou zodpovědnost sdílet tuto zvěst s těmi, kteří ji ještě nepři-
jali. Jinými slovy, prvořadým úkolem církve - úkolem, který je také
znám jako Velké poslání - je evangelizace světa.

Jako pracovníci pro Pána se možná sami sebe ptáte: Co mám dělat,
abych dále šířil(a) tuto zodpovědnost? Následující lekce byla napsána
s účelem odpovědět na vaše otázky. V první části najdete návrhy, jak
mobilizovat členy svého sboru, aby šířili Velké poslání; v druhé části
vám představíme některé nápady, jak zlepšit fmanční situaci svého sbo-
ru. Tak mohou být uspokojeny náklady, potřebné k nesení evangelia.

Přehled lekce

Mobilizování členů
Zlepšování finanční situace
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Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

• Plánovat pro věřící naplnění jejich povinnosti jako správců evange-
lia.

• Popsat konkrétní procedury, které mohou být použity k provádění
Božího finančního plánu ve sboru.

Studijní činnost

1. Prostudujte lekci stejným způsobem jako tu předchozí. Věnujte po-
zornost každé její části: Přehledu, cílům, schématům, modelům, stu-
dijním otázkám isamostatně hodnocenému testu.

2. Při studiu postupů a modelů uvedených v této lekci přemýšlejte o tom,
jak byste je mohli přizpůsobit do své situace. Zmíněné postupy jsou
používány v mnoha sborech a jsou jim k užitku. Mohou být užitečné
i ve vašem sboru.
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Rozpracování lekce

MOBILIZOVÁNÍ ČLENŮ

Vyučování správcovství evangelia

Úkoll. Uveďte, co znamená správcovství evangelia.

Zdá se, že některé sbory jsou spokojené prostě jen s tím, že jsou
skupinou věřících. Jejich členové nemají zájem na tom, aby pracovali
na růstu sboru. Myslí si, že jejich jedinou zodpovědnosti je chodit na
shromáždění a platit pastora, který jim káže.

Omylem takových sborů je do velké míry skutečnost, že nikdo ne-
vyučovaljejich členy o správcovství evangelia. Aby mohl být tento omyl
napraven, musí někdo začít vyučovat věřící základním pravdám o jejich
správcovství. Jedná se o následující fakta:

1. Bůh je vlastníkem evangelia. Je to jeho evangelium (Římanům
1,1). V něm má evangelium svůj počátek (1. Timoteovi I,ll).

2. My jsme správci evangelia. Jsme partnery, kteří společně pracují
pro Boha (1. Korintským 3,9). On nám svěřil do péče tajemství pravdy,
tajemství evangelia (1. Korintským 4,1; Efezským 6,19). Svěřil nám
úkol nesení evangelia (1. Korintským 9,17-18; Matouš 10,7-8).

3. Musíme znát evangelium. To dává smysl, protože jinak bychom
se s druhými nemohli sdílet o něčem, co sami dost dobře neznáme. Je to
však problém, který někteří věřící mají: Nevědí, jak vysvětlit evangeli-
um druhým, protože mu sami neporozuměli,

Jedním ze způsobů, jak věřící vyučovat evangeliu, je říci jim příběh
o Ježíši tak, jak to činí evangelisté. Kurz lel Highlights in the Life of
Christ (Důležité mezníky v životě Ježíše Krista, dosud nepřeloženo do
češtiny) by k tomuto účelu mohl velmi dobře posloužit. Vždyť největší
část evangelia, které hlásali učedníci, se skládala z nejdůležitějších udá-
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losti v Ježíšově životě (Skutky 2,22-24, 32-33; 10,36-42; 13,23-32; I.Ko-
rintským 15,1-7). Dokonce i dnes je nejlepší způsob předání (prezenta-
ce) evangelia v určitých zemích jednoduché vyprávění příběhu o Ježíši.

Dalším způsobem, jak vyučovat evangelium, je předkládat jim základní
pravdy spasení:
a) Člověkje hříšník a je pod odsouzením (Římanům 3,10-12,23; 6,23).
b) Člověk nemůže zachránit sám sebe (Jeremiáš 2,22).
c) Jedině Ježíš Kristus může hříšníky zachránit (Skutky 4,12; 1. Timo-

teovi 1,15).
d) Člověk musí uvěřit v Ježíše, chce-li být spasen (Jan 3,16; Skutky

16,31).

4. Musíme kázat evangelium. Pro kázání evangelia existují tři důvody:
a) Ježíš to přikázal (Matouš 28,19-20, Marek 16,15, Lukáš 24,47; Skutky

1,8).
b) Je to prostředek, skrze který Bůh zachraňuje hříšníky (Římanům 1,16)
c) Pokud tak nečiníme, poneseme velkou vinu (1. Korintským 9,16)

1 Správcovství evangelia znamená, že
a) církev je vlastníkem evangelia.
b) církvi bylo svěřeno evangelium.
c) církev je místem, kde evangelium začalo.

Používání duchovních darů

Úkol 2: Vyberte tvrzení o tom, jaký mají křest v Duchu svatém a du-
chovní dary vztah k poslání církve.

Úkol, který Bůh dal církvi, je velký a obtížný. On však dal věřícím
také pomůcky, nezbytné k tomu, aby mohli svou práci vykonávat efek-
tivněji a snadněji. Těmito nástroji jsou duchovní dary. Některé z nich
jsou užitečné pro potvrzování kázané zvěsti (Marek 16,17-18, 20).

Je možné, že je ve vašem sboru mnoho věřících, kteří ještě křest
v Duchu svatém nepřijali. V takovém případě je lepší je pozvat, modlit
se s nimi a usilovat (neochabovat), dokud křest nepřijmou (Lukáš 24,49;
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Skutky 1,4-5). Pokud se věřící snaží evangelizovat, ale nehledá přitom
moc Ducha svatého, selhává jako správce (vykonavatel). Je to podobné,
jako kdyby měl osít obrovský kus země. Aby mu práce šla lépe, majitel
mu dá traktor a automatický secí stroj. On však dává přednost rozsévání
rukou a stěžuje si, že je práce tolik, že je téměř nemožné ji všechnu
zvládnout!

Pokud věřící přijali křest Duchem svatým, nepochybně také přijali
duchovní dary. Pokud je však nepoužívají pro spasení hříšníků a budo-
vání těla Kristova (Římanům 12,4-8), musí je udržovat při životě a ne-
zanedbávat (1. Tímoteovi 4,14; 2. Timoteovi 1,6). Stejně jako je evan-
gelium, tak i duchovní dary jsou svěřené. My jsme správci těchto darů
(1. Petrova 4,10-11).

2 Jak souvisejí křest Duchem svatým a duchovní dary s úkolem církve?
a) Jsou kázanou zvěstí.
b) Jsou cílem církve.
c) Jsou prostředky k vykonání díla.

Plánování činnosti

Úkol 3: Podle postupu, uvedeného v lekci, seřaďte ve správném pořadí
kroky v plánování činnosti sboru.

Zamyslete se nad situací svého sboru

Všechny činnosti sboru mohou být rozděleny do čtyř kategorií:

1. Uctívání
Chvály
Modlitební shromáždění
Ztišení
Modlitební stráže
Evangelizační shromáždění
Sesterská setkání atd.

2. Služby
Evangelizace
Návštěvy
Stavba budovy a údržba
Hudební aktivity
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3. Vyučování
Vyučování nově obrácených
Vyučování křesťanských pracovníků
Biblické hodiny

4. Obecenstvi
Společné obědy nebo večeře
Výlety
Dovolené atd.

Musíte se zamyslet nad situací svého sboru ještě dříve, než začnete
navrhovat nějaký plán nebo činnosti. Je třeba, abyste si vypracovali se-
znam aktivit podle čtyř kategorií, které jsme uvedli. Položte si otázku:
Převládá některá kategorie, nebo naopak úplně chybí? Vypadá náš sbor
více jako škola nebo společenský klub? Je při shromážděních hodně
chval a málo slova? Jdeme vpřed nebo zůstáváme stát na místě? Odpo-
vědi na tyto otázky vám pomohou poznat, jaká je vaše situace ve chvíli,
kdy začínáte plánovat činnost sboru. Podle mého názoru je pořadí kate-
gorií, které jsou uvedeny výše, seřazeno podle relativní důležitosti jed-
notlivých druhů činnosti. Může vám to pomoci při rozhodování, jaké
důrazy na jednotlivé oblasti dát.

3 Vypracujte si do pracovního sešitu seznam činností ve svém sboru
a zhodnoťte je podle toho, co je uvedeno výše.

Uspořádejte plánovací porady

Poté, co zhodnotíte situaci ve sboru, měl by se pastor setkat spolu
s dalšími zástupci sboru i s těmi, kteří mají na starosti plánovací porady.
Program takového setkání by měl být následující:

1. Přizpůsobení národních a oblastních plánů místní situaci. Člo-
věk by měl předpokládat, že není možné tyto plány jen tak prostě plnit,
nebo naopak odmítnout.
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2. Vytvořte plán společně nebo koordinujte rozdílné plány pro čin-
nosti sboru vjeho jednotlivých sekcích. Tak se vyhnete tomu, aby jed-
notlivé sekce pracovaly (fungovaly) protichůdně.

Jelikož jsou národní nebo oblastní plány obvykle vytvářeny na ob-
dobí jednoho roku, bylo by dobré, aby se i plánovací porada konala
každý rok. Samozřejmě je také nezbytné, aby se konaly plánovací pora-
dy pro krátkodobé plány. Taková setkání se mohou konat jednou za
měsíc nebo každé dva měsíce podle toho, jaká je situace v daném místě.

Jakmile jsou plány jednou vytvořeny, je třeba, aby byly rozepsány
do rozpisu sborové činnosti. Jsou určité činnosti, které jsou již od počát-
ku roku naplánovány na konkrétní datum. Avšak doba konání krátkodo-
bých plánů může být doplněna ve chvíli, kdy jsou tyto činnosti napláno-
vány.

Používejte určitou strategii

Při plánování činnosti vám může být velmi užitečná strategie, po-
psaná ve 3. lekci. Roční plány sboru jsou stanoveny, např. získat 30
nových členů nebo otevřít novou stanici nebo diasporu. Priority v rámci
různých cílů jsou také určeny. Samozřejmě, mezi prvořadými priorita-
mi by vždy měla být evangelizace a uctívání. A konečně jsou vytvořeny
plány, jak dosáhnout stanovených cílů. Aby mohlo být například získá-
no 30 nových lidí, bude nutné připravit pracovníky, uspořádat nějaká
evangelizační shromáždění, biblické vyučování pro nově uvěřivší a také
křestní shromáždění.

4 Uvádíme několik kroků, které mohou být učiněny při vytváření urči-
tého plánu aktivit ve sboru. Uspořádejte tyto kroky ve správném pořád-
ku a očíslujte je od jedné do sedmi. Řid'te se postupem, uvedeným v této
lekci .

•.•. a Rozhodnutí vyhledat schopné věřící, kteří budou vyškoleni
k vyučování.

.... b Svolat setkání všech vedoucích.
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.•••c Zjištění, že není dost vyučovacích aktivit.

...• d Vypracování přehledu všech sborových činností.

...• e Stanovení doby průběhu vyučování .

..•.f Zanesení data vyučovacích setkání do sborového rozpisu

.... g Rozhodnutí ,,rozjet" tři nové skupinky s biblickým vyučováním.

Zasáhnout svět

Úkol 4: Při rozhodování, které činnosti bude sbor vykonávat jako
první, se řiďte plánem pro evangelizaci a šíření evangelia, který je uve-
den ve Skutcích 1,8.

Jakmile má sbor již jednou vypracovaný plán, měl by se podle něj
začít řídit. V plánu, jehož hlavním cílem je evangelizace, je třeba vy-
značit, kde začít. Pán zanechal první církvi plán evangelizace a nesení
evangelia. Tento plán může být užitečný pro církev idnes. Podívejte se
do Skutků 1,8.

Končiny země
Samařsko
Judsko
Jeruzalém -==::t==E:i-t.

r":t--i-4_ Vaše bydliště
Blízké okolí
Vaše oblast (kraj)
Vzdálená místa

Jak jste si mohli na našem schématu všimnout, s evangelizací je nej-
lépe začít v místě sboru, a pak pokračovat krok za krokem na vzdáleněj-
ší místa. Pro tuto práci můžete používat různé metody, například:
a) evangelizace ve sboru
b) evangelizační kampaně na předměstích
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c) otevření nové stanice
d) shromáždění na otevřených prostranstvích
e) roznášení literatury dům od domu
f) navštěvování nemocných
g) návštěvy ve vězení
h) osobní svědectví
ch) rozhlasové programy

Evangelizační činnost by se neměla pro sbor stát zvláštním obdo-
bím, po níž následuje období nečinnosti. Božím plánem pro církev je
neustálé evangelizační úsilí. Věřící v první církvi evangelizovali každý
den (Skutky 5,42). V důsledku toho Pán na každý den přidával církvi ty,
kteří byli spaseni (Skutky 2,47).

EVANGELIZACE

1 ~
VYUčovÁNí

Nově uvěřivší lidé by měli být vyučováni, aby mohli evangelizovat
další, kteří by dále evangelizovali jiné atd. (2. Timoteovi 2,2). Církev
by se měla nacházet v setrvalém procesu evangelizace a vyučování.

5 Předpokládejme, že se sbor chce při evangelizaci držet plánu, který je
uveden ve Skutcích 1,8. S kterou z následujících činností by bylo nej-
lepší začít?
a) Rozdávání evangelizační literatury do domů, které jsou v sousedství

sboru.
b) Poslat evangelisty a misionáře do sousedních zemí.
c) Uspořádat evangelizační shromáždění v sousedním městě naší ob-

lasti.
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Rozdělení práce

Úkol S: Vyberte řešení dané služby aplikací principu rozdělení práce ve
sboru.

Chceme-li dosáhnout co nejlepších výsledků při plnění úkolu sboru,
měli bychom zmobilizovat všechny jeho členy. Rozdělení na účinkující
a diváky, na ty, kteří pracují, a ty, kteří se jen dívají, není možné. Všich-
ni členové církve by měli pracovat.

Církev je tělo Kristovo (1. Korintským 12,27). V těle má každá jeho
část konkrétní funkci. Oči jsou například schopné vidět, ale nedokážou
chodit. Jeden člen sboru tedy může velmi dobře pracovat jako učitel
dospělých, nedokáže však vést zpěv. Proto je nezbytné rozdělovat práci
podle schopností a darů, které Bůh daroval každému členu.

Schopnosti a duchovní dary některých lidí jsou očividné; u jiných se
schopnosti zdají být skryté. V prvním případě nebude pro moudrého
vedoucího těžké použít správné lidi pro správnou práci. V druhém pří-
padě je důležité, aby bylo nejdříve zjištěno, k čemu se daní lidé hodí.
K tomu, abyste to mohli zjistit, vám pomůže, když si napíšete seznam
činností. Pak můžete každému členovi dát kopii svého seznamu. Každý
by tak mohl označit, kterou činnost by rád dělal. Zkuste to! Jistě to bude
fungovat!

6 Předpokládejme, že jste vedoucím sboru, který potřebuje učitele pro
vyučování na biblických setkáních mládeže. Co byste nejdříve udělali?
a) Požádáte člověka, který vykonává návštěvy v nemocnicích, aby se

ujal vyučování.
b) Budete vyučovat sami, ačkoliv již máte na zodpovědnost řadu ji-

ných věcí.
c) Dáte všem členům možnost, aby označili, jaké mají zájmy a schop-

nosti.
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ZLEPŠOVÁNÍ FINANČNÍ SITUACE

Vyučování Božího finančního plánu pro církev

Úkol 6: Přiřaďte biblické verše o Božím finančnim plánu pro církev
k tvrzením o skutečnostech, které vyučují.

Důležitost takového vyučování

Finanční plán pro církev je velmi úzce spjat s naplňováním Velkého
poslání. Proto sbory, které tento plán neznají, nejsou schopny pokračo-
vat v naplňování úkolu, který jim Bůh dal. Zanedbání výuky věřících
o Božím fmančním plánu ve skutečnosti přináší trojí škodu:

1. Věřícím, protože je to zbavuje požehnání, které má Bůh pro ty, jež se
zapojí do jeho plánu.

2. Církvi, protože nemá dostatečné zdroje, aby pokračovala ve Velkém
poslání.

3. Pastorovi, protože nedostane dostatečnou podporu k uspokojování
svých potřeb.

Boží finančni plán

Boží finanční plán má šest základních pravd. Seznámíte se s nimi při
vypracovávání následující studijní otázky.

7 Níže je uvedeno šest veršů nebo skupin veršů (vpravo) a šest základ-
ních biblických pravd o Božím finančním plánu pro církev (vlevo). Pře-
čtěte si každý verš nebo verše a přiřaďte je k jednotlivým faktům,
o kterých vyučují.
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•... a Boží dílo musí být podporováno skrze
desátky a oběti Božího lidu.

.... b Stejně tak i Boží služebníci musí být
podporováni Božím lidem.

.... e Boží služebníci musí také podporovat
Boží dílo .

.... d Nikdo si nesmí dovolit odmítnout
podporovat Boží dílo.

.... e Bůh žehná těm, kteří podporují
jeho dílo a služebníky .

....f Zvláštní programy v Boží práci musí
být fmancovány pomocí zvláštních
sbírek
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1) 4. Mojžíšova 18,25-29
2) Přísloví 3,9-tO
Malachiáš 3,10; 2
Korintským 9,6-7; tO-ll

3) 3. Mojžíšova 27,30
Malachiáš 3,8-tO; 1
Korintským 16,1-2

4) 5. Mojžíšova 16,16-17
5) 1. Mojžíšova 14,18-20;

4. Mojžíšova 18,1-24;
5. Mojžíšova 18,1-5;
1. Korintským 9,11-14

6) 2. Mojžíšova 25,1-9;
4. Mojžíšova 7,1-89;
Ezdráš 2,68-69
Římanům 15,25-27;
2. Korintským 8,1-4

Některá doporučení

Je dobré vyučovat nové věřící základům křesťanského správcovství.
Toto vyučování se může konat jako součást j ejich přípravy na křest. Tak
se naučí, že dávání je součástí křesťanského života, stejně jako modlit-
ba, čtení Bible a chození do společenství.

Ostatní věřící mohou být vyučováni o křesťanském správcovství
během biblických hodin. Toto studium může probíhat bud' pro celý sbor
nebo jednotlivě, po skupinkách.

Cílem veškerého učení je, aby se každý věřící stal věrným v dávání
desátků. Věřící by nemusel dávat žádné desátky jedině v tom případě,
pokud by nedostával vůbec žádný příjem. Pokud však nějaký příjem
dostává, ať je již jakkoliv malý, je to Boží požehnání, které mu Bůh
dává, a měl by z něj dávat desátky.
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Jmenování finaněního výboru

Úkol 7: Uveďte příklady zodpovědnostifinančniho výboru.

Skutky 6,1-6 nám ukazují, že církev vybrala sedm bratří, aby se sta-
rali o rozdělování pomoci vdovám. Pak se apoštolé mohli věnovat pou-
ze modlitbám a kázání. Stejně tak jsou některé sbory přesvědčeny, že je
dobré mít finanční výbor, který by se dělil společně s pastorem o zodpo-
vědnost za sborové fmanční záležitosti.

Finanční výbor by se mohl například skládat z pokladníka sboru
a některých poradců, mezi nimiž pastor obvykle figuruje jako předseda.

Tento výbor může fungovat, aby:
1) navrhoval a spravoval rozpočet sboru,
2) sestavoval plán sbírek,
3) počítal a zapisoval desátky a sbírky na konci každého shromáždění.

8 Podle toho, co jsme si v této lekci řekli,je jedním z konkrétních úkolů
finančního výboru
a) rozhodovat, jak využívat sborové prostředky.
b) vyučovat nově obrácené o desátcích.
c) plánovat, jak by měla být sborová práce rozdělována.

Hospodaření s finaněními prostředky

Úkol 8: Vyberte postupy pro hospodařeni s finančnlmi prostředky
sboru, které se řídí pokyny, uvedenými v této lekci.

Správa finančních prostředků sboru je postup, který obsahuje sbírky,
jejich úschovu a správné placení výloh. Praktické pokyny, uvedené v této
lekci (a v následujícich částech) představují některé metody, které sbo-
ry v mé vlasti Chile shledaly užitečnými pro hospodaření se svými fi-
nančními prostředky. Možná zjistíte, že byste tyto postupy mohli využít
i ve svém sboru.
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Sbírky

Peníze, které jsou vybrány jako desátky a sbírky, by měly být přepo-
čítány výborem. Výbor by se měl skládat nejméně ze dvou lidí, raději
však: ze tří. Jedním z nich by měl být pokladník. Některé sbory dospěly
k tomu, že je lepší, když se sbírky zapisují do jednoho sešitu a desátky
do jiného. V knize desátků se desátky připisují ke jménu toho, kdo je
dává. Pokud někdo do sbírky přispěje větším množstvím peněz, je lepší
vystavit mu na ně potvrzení. To je velmi důležité také tehdy, když se
někteří dárci zaváží, že za určité období přispějí konkrétním obnosem
peněz. Pokaždé, když jsou přijaty desátky a sbírky, jsou peníze přepočí-
tány výborem a předány pokladníkovi.

Uchovávání peněz

Pokud sbor má dostatek peněz, aby si vedl účet v bance, měl by vý-
hody této služby využít. Peníze tak budou chráněny před nebezpečím
zcizení nebo požáru v pokladníkově domácnosti. Účet by měl ZDítna
jméno církve a podpisové právo k němu by měli mít pastor a pokladník.
Tím by také mělo být zajištěna nutnost (nezbytnost) obou podpisů
v případě výběru nějakých peněz.

Na některých místech ve světě není možné si založit bankovní účet.
V takovém případě by sbor měl vlastnit trezor nebo bezpečnostní schrán-
ku, ve které by pokladník přechovával peníze. Druhé klíče by měl mít
pastor nebo další člen finančního výboru. Tak by mělo být zajištěno,
aby při otevírání trezoru byli přítomní dva lidé.

Výdaje

Peníze z účtu by měly být vypláceny podle rozvrhu, který byl již
předtím odsouhlasen vedením sboru. Co se týče pastorova platu, stačí,
když zodpovědní vedoucí vydají pokladníkovi trvalý příkaz vyplácet
mzdu. Stejný postup se používá při vyplácení menších a rutinních výda-
jů jako náklady za energie, vodu, úklid atd. Pro větší sumy je však lepší,
když jsou schváleny zodpovědnými vedoucími a v některých případech
i celým sborem.
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9 Když jsou propláceny výdaje, znamená to, že,

Pokud má sbor bankovní účet, měly by být faktury propláceny z účtu,
menší výdaje by však měly být propláceny v hotovosti. Kdykoliv je to
možné, pokladník by měl požádat o doklad (paragon, účet, potvrzení)
o zaplacení požadované částky.

10 zakroužkujte písmeno před každým z postupů, který je založen na
příkladech, uvedených v této lekci.
a) Pro určité sbory není možné, aby si založily účet u banky. Pak by

měl pastor přechovávat peníze na bezpečném místě ve svém domě.
b) Finanční výbor konkrétního sboru dává pokladníkovi trvalý příkaz

k vyplácení výdajů za energie, topení a úklid.
c) V některých sborech jsou desátky a sbírky počítány samotným po-

kladníkem okamžitě poté, co jsou vybrány.

Věrnost v nakládáni s penězi

Úkol 9: Vyberte popis toho. jak by měl jednat spolehlivý finanční výbor
v daných situacích.

Jak pastor, tak i další vedoucí ve sboru by měli spolu s finančním
výborem rozumět, že jsou pouze správci sborových financí (2. Korint-
ským 8,19-20). Tyto peníze ve skutečnosti patří Bohu. A jelikož patří
Bohu, vedoucí sboru by s nimi měli nakládat poctivě. To znamená, že
by s nimi měli hospodařit v souladu s rozhodnutím sboru.

Vedoucí by zároveň měli být věrní ve svém vlastním správcovství.
Není správné, pokud pastor vyučuje, že by věřící měli dávat desátky,
ačkoliv on sám je nedává (Římanům 2,21-22). Ani není správné, aby se
pokladník staralo sborové finance, a přitom sám neplatil desátky, pro-
tože je absurdní, aby člověk, který podvádí Pána, měl na starosti jeho
majetek (Malachiáš 3,8).

Pokud jsou vedoucí věrní v plnění svých povinností a vykonávají
bezpečnostní opatření, popsaná v předchozím oddíle, shromáždění jim
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bude důvěřovat a bude ochotně dávat. Výsledkem bude růst sborových
financí. A tak budou schopni naplnit Velké poslání. Jistěže platí, že věr-
nost vytváří důvěru.

11 V kterém sboru je zacházeno s penězi spolehlivě?
a) Věřící v určitém sboru uspořádali sbírku na evangelizační práci. Fi-

nanční výbor však rozhodl, že určitá částka z dané sbírky bude pou-
žita na opravy sborového domu.

b) V jistém sboru jeden věřící bratr,. který neplatí desátky, nabídl, že
bude pracovat jako pokladník. Jeho nabídka však byla odmítnuta
s tím, že by tuto práci mohl začít vykonávat jedině tehdy, až sám
začne platit desátky.

Používání účetních knih

Úko110: Přiřaďte různé položky podle druhu účetní knihy a zapište je.

Pro hospodaření s financemi je důležitá pokladní kniha. Sbor jich
však nepotřebuje tolik jako jiné ziskové organizace. Obvykle postačí
pokladní deník, vedený pokladníkem.

Pokladní deník se používá k zaznamenání a vyúčtování každého
měsíce. Jednotlivé stránky jsou očíslovány. Na levé straně jsou zazna-
menávány příjmy a na pravé straně výdaje.

Příjmy se obvykle skládají z desátků a sbírek. Občas může dojít
i k jiným příjmům, např. z prodeje nebo vrácením nějakých peněz. Mezi
výdaje obvykle patří peníze na pastorův plat, obecné výdaje sboru
a nákup různých věcí.

Desátky, zaznamenané v knize desátků, jsou na konci každého mě-
síce zaneseny a připočítány do pokladního deníku. Stejně tak je naklá-
dáno i se sbírkami ze stanic nebo diaspor sboru.

12 K čemu je pokladní deník?
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Určité druhy sbírek jsou předávány konkrétním lidem nebo institu-
cím. To jsou například sbírky na potřeby hosta, který káže na shromáž-
dění, věřícího, který se dostal do těžké situace, misie, biblické školy
nebo biblické společnosti. V takových případech je lepší zaznamenat
sbírky jak do příjmů, tak i do výdajů. Tak o těchto sbírkách zůstane
v pokladním deníku písemný záznam.

Uvádíme model příjmů do pokladního deníku. Můžete si ho přizpů-
sobit metodě, která je používána ve vaší zemi.

Červen 200x

I Sbírka 650,- 3 Cestovní náklady pastora 510,-

4 "n- 1910,- 5 Vybaveni 1560,-
8 ",," 530,- 9 Stavební materiál 3 480,-
II .. 1140,- II Dar pro bratra XY 2530,-
II Sblrka na bratra XY 2530,- 3 Plat pastora 26000,-
15 Sbírka 560,- 3 Odesláno na biblickou školu 3000,-
18 "n- 1090,- 31 Poštovné 260,-
22 .,," 590,-
25 "u- 1 250,-
25 Sbírka na biblickou

školu 3 000,-
31 Sbirka za měslc červen:

Stanice 1450,-
31 Sbirka za měslc červen:

Stanice 1020,-
31 Desátky za měsíc

červen: 46200,-
Celkový pfljem Celkové výdaje za červen: 37340,-
za červen: 61920,- Zůstatek v pokladně na
Zůstatek z května: .5.MQ.: červenec: 130420_-
Celkem: fi11f&. Celkem: 67760,-

====
Na konci každého měsíce by měly obě strany v pokladním deníku

souhlasit stejně jako v našem příkladu. Celkový součet příjmů a zůstat-
ku z předchozího období by se měl rovnat součtu výdajů a zůstatku, kte-
rý se bude převádět do dalšího měsíce.

Každý sbor by si měl také vést inventurní knihu. Zde se zaznamená-
vá veškerý nábytek a další majetek, který sbor vlastní. Pokud se cokoliv
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opotřebuje, je to vyškrtnuto a zápis v knize zůstává. Jsou zde činěny
také záznamy o věcech, které se nakoupily, ztratily nebo prodaly.

Je dobré, když se občas provádí inventura. Účelem inventury je zjis-
tit, zda věci, zaregistrované v inventurní knize, jsou stále ještě fyzicky
přítomné. Je ve vlastním zájmu nového pastora, aby dostal inventurní
knihu se soupisem sborového majetku.

13 Přiřaďte každou jednotlivou položku (vlevo) ke knize nebo straně,
na které by měla být zaznamenána (vpravo) .

.. ..a Sbírka 400,- Kč na biblickou školu. 1) Kniha desátků

..... b Tři nově zakoupené židle 2) Pokladní deník,

..... e Měsíční sbírka na stanici XY 460,- Kč levá strana

.... d Na plat pastora vyplaceno 10 500,- Kč 3) Pokladní deník,

.... e Na biblickou školu odesláno 400,- Kč pravá strana

....f Desátky 650,- od Josefa Nováka 4) Inventurní kniha

.... g Prodány dva pultíky na noty

Skládání účtů

Úkol II : Uveďte příklady položek, které by měly být zahrnuty vpokladní
zprávě pokladnika.

Ve druhé lekci jsme si řekli, že správce by měl ze svého správcovství
skládat účty. Stejně tak by pokladník měl každý měsíc poskytovat vede-
ní sboru výkaz o pohybu sborových fmancí. Je také dobré informovat
sbor, ale sboru stačí sdělovat celkové sumy, pokud nežádá detailnější
rozpis. Zpráva by měla obsahovat:
1) Seznam členů, kteří dávají desátky, a výši jejich desátků
2) Finanční stav sboru
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Následovně uvádíme model pokladní zprávy sboru, sestavený na
základě předcházejícího oddílu:

Pl'fjmy:
Běžné sbírky:
Zvláštní sbírky:
Sbírky ze stanic:
Desátky:~

7720,-
5530,-
2470,-

Sbírky celkem: 61 920,-
Zůstatek z května: ~
Celkem: ll16O..=

terven200x
Výdaje:
Zvláštní výdaje:
Běžné výdaje:
Cestovné:
Výdaje na údržbu budovy:
Platy:
Výdaje celkem
Zůstatek na červenec
Celkem

5530,-
1 820,-
510,-
3480,-
~
37340,-
~
2U.&:

Podobný výkaz může být vypracován i pro výroční členskou schůzi.
Přidáváním celkových částek za jednotlivé měsíce snadno získáte sumu
za celý rok.

14 Zakroužkujte písmeno před každou položkou, která by měla být za-
hrnuta v měsíční pokladní zprávě podle modelu, uvedeném v této lekci.
a) Součet běžných sbírek
b) Seznam nábytku ve sborové budově
c) Celkové výdaje za měsíc
d) Příjmy ze zvláštních sbírek
e) Celkové výdaje na platy

Podpora pastora

Úkol 12: Ze seznamu výdajů určete, jaká by byla přiměřená podpora
vašeho pastora.

Různé metody podpory

Mezi různými způsoby podpory pastora uvádíme ty nejdůležitější:
1) Desátky věřících
2) Procentuelní podíl z desátků a sbírek
3) Odměny (honorář)
4) Plat
5) Některé dary
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Přiměřená podpora

Pro některé sbory je obtížné určit, jaká by měla být přiměřená pod-
pora jejich pastora. Může se tak dít i díky faktu, že především nezvažu-
jí, kolik jejich pastor skutečně potřebuje na živobytí. Samozřejmě, že
není nutné, aby pastor žil v přepychu, měl by však žít dostatečně poho-
dlně, aby tak mohl činit i.s radostí", a ne,,8 nářkem" (Židům 13,17).

Věřící by si měli být vědomi skutečnosti, že jejich pastor má obvyk-
le více návštěvníků a musí vykonávat více cest, než oni sami.

Kromě toho se musí denně oblékat jako profesionál a kupovat si
knihy pro své vlastní studium a zbohacení a také, aby mohl sbor lépe
vyučovat. Rovněž potřeby pastora s velkou rodinou jsou větší než po-
třeby toho, který má pouze malou rodinu.

Bez ohledu na skutečnosti, které jsme právě uvedli, jaké by mělo být
správné vodítko pro rozhodování o výši pastorova platu? Vodítkem by
měl být průměrný plat, jaký dostávají státní úředníci ve vaší zemi.

15 V jistém sboru chtějí věřící rozhodnout, jak vysoký plat by měl do-
stávat jejich pastor. Na základě pomocných údajů, které jsme uvedli
v této lekci, by výše platu, jakou by měli dávat svému pastorovi, měla
odpovídat:
a) platu člověka v řídící funkci.
b) průměrnému platu člena jejich sboru.
c) platu lékaře nebo právníka, žijícího v jejich městě.

Práce s rozpočtem

Úko113: Na základě daného ročního příjmu a modelu. který zde posky-
tujeme. vypracujte rozpočet pro sbor.

V 7. lekci jsme se zamýšleli nad potřebou vytvoření osobního roz-
počtu jednotlivého člověka. Rozpočet je neobyčejně užitečný také pro-
to, aby sborové finance byly v pořádku.
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Prvním krokem k vytvoření rozpočtu je ustanovení výboru schop-
ných věřících. Oni navrhnou rozpočet a pak jej předkládají pastorovi
a oficiálnímu vedení sboru. Je samozřejmě možné, aby pastor a vedení
sboru byli zároveň i rozpočtovým výborem. Jakmile vedení sboru schválí
rozpočet, předloží jej celému sboru ke schválení.

Rozpočtový výbor vypracuje studii všech zdrojů, které sbor má, ja-
kož i krátkodobých příjmů, jež pravděpodobně dostanou. Stejně tak
vypracuje i studii (přehled) běžných výdajů a přidá tam nové výdaje,
investice, včetně určité částky pro neočekávané výdaje. Přirozeně by
výdaje v rozpočtu neměly být větší než příjmy.

Rozpočet je většinou připravován na období jednoho roku. Pokud
byste chtěli roční rozpočet používat na každý měsíc zvlášť, musíte kaž-
dou částku vydělit dvanácti. Pokud se s pokračující inflací stane rozpo-
čet nepoužitelným, je třeba provést potřebné změny. Pokud je však roz-
počet vypracován na procentuelním podkladě, není třeba změny provádět
tak často.

16 Pokud sbor pracuje s rozpočtem např. 900 000,- Kč ročně, jak velký
by musel být měsíční příjem, aby pokryl rozpočet?
a) 62 000,- Kč
b) 75000,- Kč
c) 600000,- Kč
d) 800 000,- Kč

Zde je model rozpočtu, který můžete přizpůsobit potřebám a charak-
teristice svého sboru.

PŘÍJEM
Desátky
Od plnoprávných členů
Od nových členů
Od přidružených členů

ročně měsíčně
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Sbírky
Běžné
Zvláštní

Další příjmy
Prodej
Dary

Příjem celkem

VÝDAJE
Mezidenominačni
Biblická společnost
Ekumenická rada církví

Denominační
Misie
Odvody na ústředí církve
Oblastní fond
Biblická škola

Místní
Běžné výdaje
Cestovné
Literatura
Evangelizace
Stavební náklady
a údržba budovy
Platy
Nábytek a další vybavení
Pro nepředvídané události

Výdaje celkem

ročně

209
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Na konci roku práce s rozpočtem je třeba, aby sbor zhodnotil vý-
sledky. Byly příjmy tak vysoké, jak se očekávalo? Musely být některé
výdaje sníženy nebo odstraněny? Bylo na některé potřeby málo peněz?
Když jsou tyto a další otázky zodpovězeny, může být připraven rozpo-
čet pro další rok.

17 Podívejme se na model příjmů za měsíc červen, uvedený v oddíle
Používání ůěetní knihy. Předpokládejme, že na celý rok má sbor pří-
jem 750 000,- (včetně příjmu 61.920,- Kč za měsíc červen). Vypracujte
si do svého pracovního sešitu možný roční rozpočet pro sbor. Použijte
model, který jsme uvedli výše.
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Samostatně hodnocený test

1 Předpokládejme, že chcete skupině věřících vysvětlit, co znamená
správcovství evangelia. Přiřaďte biblický odkaz (vlevo) k aspektu správ-
covství,jenž pomáhá ilustrovat nebo o něm vyučuje (vpravo).

.. ..a Matouš 10,7-8

.... b Marek 16,15

.... e Skutky 4,12

.... d Skutky 10,36-42

.... e Římanům 1,1

....f 1. Korintským 3,9

.... g 1. Timoteovi 1,11

1) Bůh je vlastníkem evangelia .

2) My jsme správci evangelia .

3) Musíme evangelium znát.

4) Musíme evangelium kázat.

2 Vypracujte do pracovního sešitu seznam činností, podle nichž by mohlo
vedení církve poznat, jak rozdělit práci ve sboru mezi jednotlivé věřící.
Váš seznam by měl obsahovat nejméně 10 konkrétních činností, jako
např. konání bohoslužeb ve věznicích, plánování různých setkání věří-
cích, při nichž by mohli mít vzájemné obecenství atd.

3 Předpokládejme, že vyučujete skupinu nově uvěřivších křesťanů o tom,
jaký je Boží finanční plán pro církev. Do pracovního sešitu vypracujte
seznam šestí nejdůležitějších skutečností, na které byste položili důraz,
a u každé z ních uveďte nejméně jeden biblický odkaz, který ji bude
ilustrovat.

4 Předpokládejme, že jste byli ustanoveni vedoucím sboru, jehož členo-
vé nebyli vyučováni o dávání desátek. Správa jejich financí byla chao-
tická, neměli žádný účet u banky ani pokladní knihy. Napište do pra-
covního sešitu kroky, které podniknete, abyste sboru pomohli stát se
věrným správcem svých zdrojů.
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Odpovědi na studijní otázky

9 jsou hrazeny konkrétní platby a to, co je třeba.

1b) Církvi bylo svěřeno evangelium.

10 b) Finanční výbor konkrétního sboru dává pokladníkovi trvalý pří-
kaz k vyplácení výdajů za energie, topení a úklid. (Dokážete vysvětlit,
co je špatně na dalších dvou postupech?)

2 c) Jsou prostředky k vykonání díla.

11 b) V jistém sboru jeden věřící bratr, který neplatí desátky, nabídl, že
bude pracovat jako pokladník. Jeho nabídka však byla odmítnuta s tím,
že by tuto práci mohl začít vykonávat jedině tehdy, až sám začne platit
desátky. (Jak mohl finanční výbor v popisu a) jednat tak nespolehlivě?)

3 Vaše odpověď. Má váš sbor vyvážený program?

12 Pokladní deník zaznamenává každý měsíc pohyb peněz - peníze,
které byly přijaty, a peníze, jež byly vydány.

4 a. 5
b.3
c.2
d. 1
e.6
f.7
g.4

13 a. 2) Pokladní deník, levá strana
b. 4) Inventurní kniha
c. 2) Pokladní deník, levá strana
d. 2) Pokladní deník, pravá strana
e. 2) Pokladní deník, pravá strana
f. 1) Kniha desátků
g. 4) Inventurní kniha
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5 a) Rozdávání evangelizační literatury do domů, které jsou v sousedství
sboru.

14 a) Součet běžných sbírek
c) Celkové výdaje za měsíc
e) Celkové výdaje na platy

6 c) Dáte všem členům možnost, aby označili, jaké mají zájmy a schop-
nosti. (Pokud to uděláte, zjistíte pravděpodobně, že někdo, kdo má zá-
jem pomáhat mladým lidem, by se také mohl učit, jak je vyučovat. Ta-
kovým způsobem bude rozdělena práce ve sboru.)

15 a) Platu člověka v řídící funkci. (V každém případě by plat pastora
měl být dostatečně velký, aby pokryl jeho potřeby plus výdaje navíc,
které má díky svému postavení.)

73.3) 3. Mojžíšova 27,30; Malachiáš 3,8-10; 1. Korintským 16,1-2
b. 5) 1. Mojžíšova 14,18-20; 4. Mojžíšova 18,1-24; 5. Mojžíšova 18,1-

5; 1. Korintským 9,11-14
c. 1) 4. Mojžíšova 18,25-29
d. 4) 5. Mojžíšova 16,16-17
e. 2) Přísloví 3,9-10; Malachiáš 3,10; 2. Korintským 9,6-7, 10-11
f. 6) 2.Mojžíšova 25,1-9; 4. Mojžíšova 7,1-89; Ezdráš 2,68-69; Říma-

nům 15,25-27; 2. Korintským 8,1-4

16 b) 75000,- Kč (900 000,- děleno 12 = 75000,- Kč)

8 a) rozhodovat, jak využívat sborové prostředky.

17 Vaše odpověď. Pokud stojíte ve sboru na vedoucí pozici, možná vi-
díte možnosti, jak přizpůsobit rozpočet, navržený v této lekci, na vaši
konkrétní situaci. Rozpočet by vám mohl pomoci naplánovat způsob,
jak využívat sborové prostředky, abyste dobře plnili svůj úkol správců
evangelia.



ID. lekce
Naše společnost

Až do této chvíle jsme se zabývali studiem biblických základů křes-
ťanského správcovství a jejich aplikace na to, co jsme a co máme. Dou-
fám, že jste již začali tyto pravdy činit součástí svého života! Nyníjsme
dospěli k poslední lekci kurzu, v niž se budeme zabývat naším vztahem
ke společnosti, jejíž jsme součástí.

Jako Boží správci máme vůči své společnosti určité závazky. Aby-
chom je mohli naplnit, potřebujeme vědět, jaké jsou. Následující lekce
vám bude velmi prospěšná. Budete-li ji pečlivě studovat, objevíte různé
způsoby, jakými můžete vykonávat své správcovství jako svědkové,
občané nebo sousedé.

Přehled lekce

Křesťanské svědectví
Občanská zodpovědnost
Společenská angažovanost

214



Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

• Uvést různé způsoby, jakými může být křesťan ve své společnosti
svědectvím.

• Uvést povinnosti, které má křesťan vůči společnosti, v níž žije, jako
občan.

• Vysvětlit, jak se křesťan může ve své společnosti zapojovat jako dobrý
soused.

Studijní činnost

1. Toto je poslední lekce našeho kurzu! Studujte velmi pečlivě, řiďte se
metodami, jakými jste procházeli předchozí lekce.

2. Poté, co zakončíte studium lekce a vypracujete samostatně hodnoce-
ný test, zopakujte si 3. část (7. - 10. lekci). Pak vypracujte Studijní
zprávu za 3. část, list pro odpovědi za 3. část a odešlete je svému
instruktorovi lel.

215
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Rozpracování lekce

KŘESŤANSKÉ SVĚDECTVí
Žít zbožným životem

Úkoll. Vyberte tvrzení, která popisují vztah mezi životem křesťana a
spravedlivou společností.

V dnešním světě se projevuje obrovská touha po spravedlnosti. Lidé
touží po spravedlivé společnosti, ale co nechtějí - to je žít spravedlivým
životem. Neuvědomují si, že společnost je spravedlivá jedině tehdy,
pokud jednotlivci, kteří ji tvoří, jsou spravedliví.

Ježíš řekl: ,,Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti." (Ma-
touš 5,6). Samozřejmě, mluvil o těch, jejichž velkou touhou je činit to,
co je správné, ne o těch, jejichž velkou touhou je, aby druzí činili to, co
je správné. Z tohoto hlediska pouze my, křesťané, můžeme mít takové
přání.

Jako křesťané máme významný a blahodárný vliv na společnost. Jsme
pro lidstvo jako sůl (Matouš 5,13). Vlastně to, že společnost, ve které
žijeme, není ještě horší, je díky nám, křesťanům. Budeme-li žít dobrým
a zbožným životem, bude naše světlo svítit před lidmi, takže uvidí dob-
ré věci, které činíme, a budou slavit Pána (Matouš 5,16). O co lepší by
byla naše společnost, kdyby každý křesťan žil dobrým životem!

1Které tvrzení popisuje vztah mezi křesťanským životem a spravedli-
vou společností?
a) Abychom měli spravedlivou společnost, musí být křesťané i ve vlá-

dě.
b) Nejdůležitějším způsobem, jak křesťané mohou vytvořit spravedli-

vou společnost, je touha, aby ostatní dělali to, co je správné.
c) Pro každého křesťana je možné, aby pomohl celé společnosti ke spra-

vedlnosti, bude-li žít dobrým a zbožným životem.
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Propagace církve

Úkol 2: Uveďte některé způsoby, jakými byste mohli přiblížit svůj sbor
společnosti, v níž žijete.

Ve vaší společnosti může být řada lidí, kteří nemají ani tušení, že váš
sbor existuje. Možná je to tím, že vy jako křesťan schováváte svou lam-
pu pod nádobu! (Matouš 5,15). Je třeba používat různé metody komuni-
kace, abyste propagovali svůj sbor. Reklama pomocí rozhlasu nebo no-
vin může být nákladná. Existují však některé zprávy, které redaktoři
novin rádi uveřejní. Jsou to například zprávy o evangelizacích, před-
náškách na některá biblická témata, různé tábory, otevření nové stanice,
nějaké svatby, návštěva známého řečníka nebo jiná významná událost
v životě církve.

Večery ducbovru hudby

5 -10 kvetnal900h

2 Do pracovního sešitu uveďte nejméně tři způsoby, jakými byste
mohli ,,zviditelnit" svůj sbor. Tyto způsoby by měly zahrnovat i takové
události, které by se mohly stát námětem novinového článku.

OBČANSKÁ ZODPOVĚDNOST
Úkol3: Vyberte tvrzení, která uvádějí občanskou zodpovědnost křesťa-
nů.

Podřizovat se těm, kteří stojí u moci

Apoštol Pavel v Římanům 13,1-6 učí, že ti, kteří nám vládnou, jsou
dáni od Boha. Proto se má křesťan podřizovat autoritám a zachovávat
zákon. Nestaví se proti autoritám, protože, kdyby tak činil, dělal by pra-
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vý opak toho, co Bůh ustanovil. Není to revolucionář, ať už by se zdálo,
že k tomu má z určitých důvodů právo. Nepřidává se k těm, kteří se
snaží svrhnout vládu. Všimněte si například, s jak velkou úctou přistu-
poval David k Saulovi, protože Saul byl Boží pomazaný. Ačkoliv Bůh
Saula zavrhl, David se jej nepokoušel sesadit. Dvakrát mohl David Sau-
la zabít, avšak v obou případech ušetřil Saulův život (I. Samuelova 24,6;
26,9-11). Bůh ustanovil Saula jako toho, kdo je v moci postavený. Tak-
že pokud se Bůh sám nerozhodl Saula sesadit z trůnu, David se nechys-
tal zvrátit to, co Bůh ustanovil.

Placení daní

Mnohé společenské výhody, které využíváme, jako např. veřejné
školy, veřejné osvětlení, policejní ochrana a dopravní síť, jsou fmanco-
vány z daní, jež platíme. Proto ten, kdo se vyhýbá placení daní, poško-
zuje společnost. Předpokládáme, že křesťan by měl společnosti pomá-
hat, a ne ji poškozovat.r----------------.

Ježíš vyučoval, že daně by měly být placeny. Vždyť řekl: "Odevzdejte
tedy, co je císařovo, císaři." (Matouš 22,21). A nejen to, On sám dal
také příklad učedníkům, když zaplatil daň (Matouš 17,24-27). I apoštol
Pavel jasně vyučoval věřící tomu, aby platili daně (Římanům 13,6-7).

Využívat volební právo

Vláda je zodpovědná Bohu, protože On ji ustanovuje, avšak je také
zodpovědná lidu, který ji zvolil. Rovněž lidé jsou zodpovědní Bohu za
volbu svých autorit. Bůh je může odstranit, ale lidé nesou vinu za volbu
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špatné vlády. Když jdeme k volbám, je třeba, abychom zkoumali své
pocity. Volíme snad kandidáta, který více platí? Nebo snad někoho, kdo
nám slíbil nějaké osobní výhody? Nebo toho, kdo se zdá nejschopnější
pro zastávání daného úřadu? Pokud budeme o daných otázkách vážně
přemýšlet, nebudeme muset po volbách tolik litovat.

Jako věřící bychom se měli modlit za Boží vedení při volbách. Je
totiž možné, že volič bude oklamán falešnými sliby těch, kteří se pouze
snaží získat moc. Stalo se dokonce i to, že někteří zneužili chudých lidí,
aby se dostali do vlády. Pokud však již byli jednou zvoleni, zapomněli
na chudé, které přesvědčovali a leccos slibovali. Kéž se věřící nenechají
oklamat těmi, kteří skrývají nečestné zájmy za neupřímný postoj vůči
těm, kteří j sou v nevýhodě. Neměli bychom zapomenout, že Jidáš, zrádce
a zloděj, předváděl velký zájem o chudé (Jan 12,4-6).

Účast na vládě

Jen málo vlád, které jsou u moci, je dobrých, protože, obecně řeče-
no, ti, kteří vládnou, nejsou křesťané. Křesťané však mohou vládu vy-
lepšit, pokud zastávají některé místo autority. Platí však, že pokušení,
která zde existují, jsou velká a je jich mnoho. Prorok Daniel je pro nás
vynikajícím příkladem. Daniel byl velmi zbožným člověkem a velký
státník (Daniell, 1 - 6,28). Uprostřed zkorumpovaného dvora zůstal
věrný Bohu. A Bůh jej poctil.

Apoštol Pavel zmiňuje v Římanům 16,23 Ernsta, křesťana, jenž byl
"správcem městské pokladny". Jestliže Erastos mohl ve svém postavení
sloužit Bohu, můžete tak činit i vy. Pokud vás tedy Bůh volá k tomu,
abyste zaujali zodpovědné postavení ve vládě své země, přijměte to.
Můžete tak využít svého vlivu křesťana a činit věci, jež povedou
k obohacení vaší společnosti.

Modlit se za ty, kteří mají v rukou moc

Pracovat společně s vládou na tom, aby byla lepší, není jediná věc,
kterou můžeme dělat. Písmo nás také učí, že je třeba, abychom se mod-
lili za ty, kteří jsou v moci postavení (1. Timoteovi 2,1-2). A je třeba,
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abychom to činili nejenom proto, že nám to Bůh nařizuje, ale také pro-
to, aby se nám dobře vedlo, "abychom mohli žít tichým a klidným živo-
tem v opravdové zbožnosti a vážnosti" (1. Timoteovi 2,2). Problematic-
ká doba, v níž žijeme, nás jistě povede k tomu, abychom si uvědomili,
jakje to důležité!

3 Za které vedoucí byste se měli modlit? Vypracujte do pracovního se-
šitu jejich seznam a pravidelně se za ně modlete. Ať již jsou či nejsou
věřící, můžete se za ně modlit, aby jim Pán dal moudrost, aby byli dob-
rými vedoucími.

4 Zakroužkujte písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením.
3. Podle epištoly Římanům 13,1-3 má křesťan povinnost snažit se o

svržení špatné, kruté vlády.
b. Zodpovědností věřícího je podřizovat se vládě včetně placení daní.
c. Pokud se křesťan modlí za to, aby se naplnila Boží vůle s vládou,

která je nad ním, nemusí už chodit k volbám.

SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST

Úko14: Uveďte příklady křesťanů, kteří plní své povinnosti vůči společ-
nosti.

První křesťané byli považováni za lidi, kteří jsou pro zavedený spo-
lečenský řád nebezpeční. Byli dokonce obviněni z toho, že "pobouřili
celý svět" (Skutky 17,6). Podmínky ve společnosti byly na hony vzdá-
leny spravedlnosti. Avšak Ježíšovo učení, šířené apoštoly, začalo půso-
bit na bezpráví v té době.

Dnes se těšíme mnoha sociálním výhodám, které se nám zdají tou
nejpřirozenější věcí pod sluncem. Některé z nich jsou dokonce součástí
programu sociální činnosti některých vlád. Kdo však na sebe vzal inici-
ativu, aby prosadil změny, jež přinesly tyto výhody? Křesťané. Vzpo-
meňme sijen na ty, kteří se zasadili o zrušení otroctví, o vytvoření záko-
nů na ochranu dětí, umožnili ženám přístup k volbám, vystavěli
nemocnice a založili červený kříž.
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Přesto je třeba, abychom si uvědomovali, že společenský řád, v němž
žijeme v současné době, není ten nejideálnější. Stále je třeba mnoho
zlepšit. Křesťané v první církvi měli vliv na společnost; i my můžeme
ovlivňovat současnou společnost. Můžeme pozvednout své hlasy, aby-
chom bojovali na straně spravedlnosti a proti společenským zlořádům
své doby. "Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům
pro potupu." (Přísloví 14,34).

5 Co je myšleno tvrzením, že člověk by měl mít dobrý vliv na svou
společnost?

Milovat své bližní

Ježíš učil, že milovat svého bližního je stejně důležité jako milovat
Boha (Matouš 22,37-39; Marek 12,30-31). A co víc, oba požadavky
jsou spolu tak úzce spojeny, že nikdo nemůže říci, že miluje Boha, aniž
by miloval svého bližního. Podobenství o milosrdném Samařanovi tuto
skutečnost nádherně ilustruje (Lukáš 10,30-37). Dávejme si proto jako
věřící dobrý pozor na to, abychom neudělali stejnou chybu jako kněz a
levita. Zdá se, že byli příliš zaměstnáni svým náboženstvím; díky tomu
neměli čas starat se o potřeby svých bližních.



222 Zodpovědný křesťan

Jako křesťané máme povinnost činit dobře všem, a zvláště těm, kteří
náleží k rodině víry (Galatským 6,10). Tj., měli bychom pomáhat těm
bratřím a sestrám, kteří mají nějakou potřebu (Skutky 4,34-35; Jakub
2,15-16; 1. Janova 3,17). Také bychom měli pomáhat cizincům (Ma-
touš 25,34-40; Jakub 1,27). Pro věřícího, který je připraven pomoci své-
mu bližnímu, je to velká příležitost. Je možné učit analfabety číst, po-
máhat delikventům zařadit se do normální společnosti, pomáhat i těm,
kteří porušují zákony, alkoholikům, narkomanům, a zakládat domovy
pro lidi v nouzi.

6 Zakroužkujte písmeno před každým tvrzením o křesťanech, kteří na-
plňují své povinnosti ve společnosti.
a) Vilém nachází způsoby, jak provádět změny k lepšímu ve společ-

nosti a jak dělat dobré věci pro své bližní.
b) Magda věnuje hodně času svému náboženství, ostatní nechává, ať se

starají o nespravedlivé společenské poměry.
c) Jonáš se snaží ovlivnit společnost, v níž žije, tak, že bojuje proti vlá-

dě.

Dospěli jste ke konci studia kurzu Zodpovědný kiesťan: Studie kies-
ťanského správcovství. Přesto jste určitým způsobem zároveň dospěli
na jeho začátek - teď doufám, že budete skutečně do svého života apli-
kovat věci, které jste se naučili. Je pravdou, že křesťanova zodpověd-
nost je veliká. Avšak i odměna je velká! Pokud budete sloužit Bohu
jako jeho správcové a hledat u něj ocenění, prožijete zvláštní radost,
která náleží těm, kteří věrně investují a spravují vše, co jim Bůh svěřil.
Kéž vám Bůh žehná a inspiruje vás ve své službě pro něj!



Naše společnost 223

Samostatně hodnocený test

1 Který biblický verš (nebo verše) se nejlépe hodí, chcete-li někomu
ukázat, že křesťané mají být svědectvím pro společnost, v níž žijí?
a) 1. Samuelova 24,6; 26,9-11
b) Matouš 5,13-16
c) Matouš 22,21
d) 1. Timoteovi 2,1-2

2 Do pracovního sešitu vypracujte seznam několika způsobů, jak mo-
hou být věřící ve vašem sboru svědectvím ve společnosti.

3 Předpokládejme, že vám váš přítel řekne, že křesťané by neměli přijí-
mat odpovědná místa ve vládě, protože většina vlád je zkorumpovaná.
V pracovním sešitě zapište odpověď na takovéto tvrzení, přičemž ve
své odpovědi použijte alespoň jeden biblický odkaz.

4 Předpokládejme, že chcete někomu vysvětlit pět hlavních občanských
zodpovědností, které křesťané mají. Do pracovního sešitu uveďte všech
pět zodpovědností. Vedle každé zodpovědnosti napište biblický odkaz,
který buď o dané zodpovědnosti učí, nebo poskytuje její příklad.

5 Předpokládejme, že chcete svému příteli vysvětlit, jak by se křesťan
měl angažovat ve společnosti jako dobrý bližní. Vyjmenujte do pracov-
ního sešitu hlavní možnosti a přidejte ke každé z nich biblické verše,
které tuto skutečnost ilustrují nebo podporují.

Vypracujte studijní zprávu za 3. část a vyplněný list s odpovědí ode-
šlete instruktorovi ICI.
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Odpovědi na studijní otázky

4 a, Nepravda.
b. Pravda.
c, Nepravda. Křesťan by se měl jak modlit za uskutečnění Boží vůle,

tak by měl jít i volit.

1 c) Pro každého křesťana je možné, aby pomohl celé společnosti ke
spravedlnosti, bude-li žít dobrým a zbožným životem.

5 To znamená, že by měli působit nebo přinášet změny, které vyústí
v dobré výsledky nebo přinesou výhody pro druhé.

2 Vaše odpověď. Pokud váš sbor plánuje zvláštní shromáždění k oslavám
narození nebo vzkříšení Ježíše, může to být taková událost, která by
mohla být oznámena v tisku. Můžete přemýšlet o dalších způsobech,
jak svůj sbor ve své společnosti ,,zviditelniť'.

6 a) Vilém.

3 Vaše odpověď.
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Poznámky



Odpovědi na samostatně
hodnocené testy
1. lekce

1 a) Maruška si půjčila od své pří-
telkyně jízdní kolo. Přítelkyně
ji požádala, aby určitě dala kolo
na noc dovnitř domu. Maruška
to udělala.

2 a) 2. Mojžíšova 19,5
c) 1. Petrova 2,9-10

3 b) Vlastník může druhým zabrá-
nit používat jeho vlastní věci.

4 d) Židům 1,2

5 Tvrzení a) NEPODPORUJE
tuto možnost, protože oddíly ve
Skutcích 2. a 4. kapitole nám
neříkají, že se tak dělo. Takže
neexistuje možnost, abychom
došli k takovému závěru.
Správná odpověď je b) Dospěli
k mylnému předpokladu: Proto-
že učedníci měli všechny věci
společné, považovali celé křes-
ťanské společenství za vlastní-
ka všeho majetku. Lidé, kteří
docházejí k tomuto mylnému
závěru, zaměňují to, co učední-
ci dělali, s tím, co si mysleli, jak
nám ukazuje tato lekce.

6 c) Žalm 100,3
d) Titovi 2,14

7 d) Bůh, protože nic od nikoho
jiného nedostal.

8 b) Matouš 22,21
c) 1. Tesalonickým 5,18

9 a. Nepravda.
b. Pravda.
c, Nepravda.
d. Pravda.

10 Tvrzení a) a c) vyjadřují to,
čemu byste měli rozumět nebo
co byste měli znát. Jsou dobrá.
Přesto však tvrzení b) popisuje
dvě věci, které budete dělat,
aplikujete-li tuto skutečnost do
svého života. Správná odpověď
je b) Umožňuji Bohu, aby řídil
můj život tak, jak se mu to líbí a
přijímám jeho vůli pro mne.

2. lekce

1 c) se musí řídit přáním vlastníka
majetku.
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2 a. Pravda. 3. lekce
b. Nepravda.

1 a) Bůh nás začal přetvářet tak,c. Nepravda.
d, Pravda. abychom byli podobní Ježíši a

někdy dovoluje, abychom pro-
3 b) Svého nebeského Otce. cházeli zkouškami a utrpením,

4 a) Nakládá s majitelovým ma-
aby nás tak připravil na činění
jeho vůle. (Tvrzení b) vyjadřu-

jetkem tak, aby prosperoval. je spíše Boží povolání ve vzta-

5 c) I.Korintským 4,1-2 hu k věčnosti a tvrzení c) ve
vztahu k našemu narození.)

6 a. 1) Řídit se pokyny.
b. 4) Skládat účty 2 b) Ukážete mu některé lidi

c, 3) Investovat v Bibli,jako např. Mojžíše nebo

d. 3) Investovat Davida, které si Bůh použil,

e. 2) Hledat vedení ačkoliv zklamali. Povzbudíte ho
k tomu, aby pokračoval

7 a) Matouš 25,14-23 v hledání Boží vůle pro svůj ži-

8 Odpověď a) NENí to, co byste
vot. (Tato odpověď by byla nej-
lepší, protože Bible nám ukazu-

měli udělat. Je pravdou, že kaž- je, že Bůh používal lidi, kteří
dý bude muset skládat účty, ale měli lidské slabosti a nedostat-
tato skutečnost nemá přímý ky.)
vztah k mylnému názoru dotyč-
ného člověka. Odpověď b) je 3 b) Budete dále čekat na Pána.
nejlepší. Pokud takto odpovíte, (Odpověď a) by nebyla správ-
pomůžete člověku zjistit, co ná, protože Bible nám poskytu-
Bible říká o tom, co by měl in- je hlavní nasměrování, ne kon-
vestovat. Správná odpověď krétní osobní vedení. Ani
tedy zní b) Ukážete mu z Bible, odpověď c) by nebyla správná,
že dokonce i jeho duše a jeho protože Bůh má pro vás třeba
čas jsou cenným jměním. Pře- jiný plán.)
čtěte mu verše, jež dokazují, že

4 c) se musel stát mužem, které-každý člověk má od Boha dar,
který pro něho může investovat. ho by si Bůh mohl použít.
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5 b) Bůh pro mne naplánoval, druhé ... (Tvrzení a) není nej-
abych byl podobný Ježíši. Pro- lepším řešením. V 1. Mojžíšo-
to chci na oplátku naplánovat, vě 2,15 se NEŘÍKÁ, že člověk
abych žil takovým způsobem musí pracovat proto, že zhřešil. )
života, který bude požehnáním

4. lekcepro ostatní.

6 a. 2) Priority 1 c) přemáhat špatné myšlenky.

b. 3) Plány 2 b) Je třeba, abychom se vyhnu-
c, 2) Priority li rozhovorům, vyvolávajícím
d. 1) Cíle špatné nápady a myšlenky, a je

7 b) Marie se nejprve podívá, ko- třeba, abychom vyhledávali

lik látky má a kolik by jí asi mu- prospěšné rozhovory ... je

sela koupit. Pak si spočítá, ko- správná odpověď. Pokud si do-

lik šatů by z toho množství asi volíme naslouchat špatným roz-

mohla ušít. Poté ušije šaty a dá hovorům, sytíme svou duši zlý-

je té rodině. (plán v odpovědi mi myšlenkami.

a) se neřídí strategií, kterou 3 b) jej to činí lepším Božím
jsme popsali v naší lekci. Ma- správcem.
rie by nejprve měla zhodnotit
svou současnou situaci - tj., 4 a) Jiří. Tomáš na druhé straně
kolik látky má nebo kolik si nevynakládá žádné úsilí, aby
může dovolit koupit - ještě skutečně vyslovil něco smyslu-
předtím, než se rozhodne, ko- plného.
lik šatstva bude schopná ušít

5 c) Matouš 6,7.nebo, než řekne rodině, co se
chystá udělat.) 6 a. Nepravda.

8 b) Ukážete mu, že Bůh od po- b. Pravda.

čátku plánoval, že člověk bude c. Nepravda.

pracovat, jak ukazuje 1. Mojží- 7 d) Židům 5,11-14. Tyto biblic-
šova 2,15. Vysvětlíte, že podle ké verše nejlépe ukazují, že
toho, co je napsáno v Efezským nově uvěřivší křesťan potřebu-
4,28, by každý člověk měl pra- je rozvijet svou schopnost po-
covat, aby se postaralo sebe i o rozumět Boží pravdě.
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8 a. 2) Vyhýbat se zlému.
b. 4) Činit dobré.
c, 1) Poslouchat Boha.
d. 3) Vyvolit si dobré.
e. 4) Činit dobré.

9 a. Nepravda.
b. Nepravda.
c, Pravda.

Vaše odpověď by mohla být od-
lišná od mé. To je v pořádku.
Všechny příklady však ukazují
způsob, jakým může být naše
vůle použita podle Boží vůle.

10 b) mít hluboký zájem o nespa-
sené lidi.

5. lekce

1 a) již déle nejsou pod nadvlá-
dou hříchu.

2 a) 2. Mojžíšova 15,26
c) Izajáš 40,29,31
d) Matouš 6,31-33
f) 1. Korintským 6,13

3 c) Různé druhy jídla.

4 a. Nepravda.
b. Nepravda.
c, Pravda.
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5 b) Snažit se svým oblékáním
potěšit Boha. (Toje princip, kte-
rý nalézáme v 1.Mojžíšově 3,7,
21.)

6 a) Dělat Bohu radost: 1. Mojží-
šova 3,7,21

b) Odlišnost: 5. Mojžíšova 22,5; 1.
Korintským 11,2-15.

c) jednoduchost: Lukáš 16,19; 1.
Timoteovi 2,9; 1. Petrova 3,3;
Jakub 2,2.

d) Cudnost: 1. Korintským 6,13;
10,31-32; 1. Timoteovi 2,9.

e) Přiměřenost: 2. Mojžíšova 3,5;
1. Korintským 11,13.

(Biblické verše u jednotlivých
bodů nemusí následovat ve stej-
ném pořadí, jak je uvádíme zde.
Musí však být uvedeny u stej-
ných principů.)

6. lekce

1 a) moudře využívat veškerý
svůj čas, aby mohl složit Bohu
dobré účty.

2 d) si ho nemůžeme více koupit,
ani jej prodat.



230

3 8. 2) Čas pro druhé.
b. 1) Čas pro Boha.
c, 2) Čas pro druhé.
d. 1) Čas pro Boha.
e. 2) Čas pro druhé.
f. 3) Čas pro sebe.
g. 3) Čas pro sebe.
h. 2) Čas pro druhé.

4 a. 2) Udělat si denní rozvrh.
b, 1) Vést si záznamy o sjedna-

ných schůzkách.
c. 3) Napsat seznam věcí, které je

třeba udělat.
d, 3) Napsat seznam věcí, které je

třeba udělat.
e. 1) Vést si záznamy o sjedna-

ných schůzkách.

5 a) schopnosti člověka jsou ve
skutečnosti vlastnictvím Boha a
musí Bohu říci, jak je využil.

Zodpovědný křesťan

7. lekce

1 c) To, co děláme pro druhé, při-
dává k našemu pokladu v nebi.

e) Člověk, který shromažďuje a
hromadí bohatství pro sebe, jed-
ná hloupě.

2 a. 1) Chamtivost.
b. 1) Chamtivost.
c, 2) Starosti.
d. 2) Starosti.

3 b) Zuzana.

4 a. Matouš 25,14-30.
b. Lukáš 10,7; 2. Tesalonickým

3,12
c. 2. Mojžíšova 20,15; Efezským

4,28.
d. 2. Tesalonickým 3,10.
e. 1. Mojžíšova 12,5; 26,12; J6b

1,1-3; 41,42.

6 c) by se měla snažit více se o 5 c) si měli koupit pouze tolik
vyučování dozvědět a uvést do kusů nábytku, které jsou schop-
praxe to, co se naučila. ni okamžitě zaplatit.

Odpověď a) není správná, pro-
tože Jana již ví, jaké schopnos-
ti má. Odpověď b) by také ne-
byla správná, protože je to 1
pravý opak investování.

6 b) Vyhýbání se dluhům.

8. lekce

a. Nepravda.
b. Pravda.
c. Nepravda.
d. Pravda.
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2 3. 2) Manžel
b. 4) Děti
c. 1) Manželé (muž a žena)
d. 3) Manželka
e. 5) Rodiče
f. I) Manželé (muž a žena)
g. 2) Manžel

3 c) manžel a otec.

4 3. I) Ukázat příklad pohostin-
nosti.

b. 1)Ukázat příklad pohostinnos-
ti.

c, 3) Ukázat, že křesťané jsou vy-
zýváni k tomu, aby byli pohos-
tinní.

d, 2) Ukázat, že pohostinnost je
jmenována jako charakteristic-
ká vlastnost křesťanského pra-
covníka.

e. 2) Ukázat, že pohostinnost je
jmenována jako charakteristic-
ká vlastnost křesťanského pra-
covníka.

9. lekce

1 3. 2) My jsme správci evange-
lia.

b. 4) Musíme evangelium kázat.
c. 3) Musíme evangelium znát.
d. 3) Musíme evangelium znát.
e. 1) Bůh je vlastníkem evangelia.
f. 2) My jsme správci evangelia.
g. I) Bůh j e vlastníkem evangelia.
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2 Vaše odpověď. Máte zde zařa-
zeny všechny činnosti, které
jsou ve spojitosti s těmi, jež na-
cházíme ve čtyřech kategoriích
sborové činnosti?

3 Vaše odpověď by měla obsaho-
vat šest skutečností a biblické
verše, uvedené ve studijní otáz-
ce Č. 7.

4 Vaše odpověď by měla obsaho-
vat následující hlavní kroky
(nemusí být uvedeny ve stej-
ném pořadí jako zde):

a) Vyučovat věřící o Božím plánu
pro finance

b) Nechat věřící, aby si zvolili fi-
nanční výbor a pokladníka,

c) Vysvětlit fmančnímu výboru a
pokladníkovi, jaké jsou jejich
zodpovědnosti

d) Dohlédnout, aby byly vedeny
nezbytné pokladní záznamy a
zda jsou finance uvážlivě inves-
továny a vyúčtovány

e) Požadovat, aby fmanční nebo
rozpočtový výbor stanovil roz-
počet, a držet se jej, pokud pro-
šel schválením.

lO.lekce

1 b) Matouš 5,13-16.
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2 Vaše odpověď. Můžete uvést ta-
kové věci jako žít dobrým ži-
votem, nalézt způsob, jak cír-
kev pomocí evangelizačních
kampaní a novinových článků
vejde v povědomí společnosti
atd.

3 Vaše odpověď by měla obsaho-
vat myšlenku, že je pro křesťa-
ny možné sloužit Pánu
v zodpovědném postavení ve
vládě, stejně jako to činil Dani-
el (Daniell, 1 - 6,28) a Erastos
(Římanům 16,23), a to dokon-
ce i když je vláda zkorumpova-
ná.

4 Vaše odpověď by měla zahrno-
vat pět OBČANSKÝCH
ZODPOVĚDNOSTÍ, uvede-
ných v 10. lekci, a biblický od-
kaz, který každý z ních vysvět-
luje:

1) Podřizovat se těm, kteří vládnou
(1. Samuelova 24,6; 26,9-11;
Římanům 13,1-6);

2) Platit daně (Matouš 17,24-27;
22-21; Římanům 13,6-7);

3) Využívat volební právo
4) Účastnit se vlády Oe-li to Boží

vůle - Daniell, 1 - 6,28);
5) Modlit se za ty, kteří jsou

v moci postavení (1. Timoteo-
vi 2,1-2).

Zodpovědný křesťan

5 Vaše odpověď by měla obsaho-
vat myšlenky a biblické odka-
zy jako např.:

1) Křesťan může pracovat na tom,
aby mohly nastávat změny
k lepšímu, stejně jako to dělali
první křesťané, kteří ovlivnili
svou společnost do té míry, že
byli obviňováni jako ti, "kteří
pobouřili celý svět". (Skutky
17,6)

2) Ktesťan by měl vyjádřit lásku
svému bližnímu mnoha praktic-
kými způsoby, řídě se příkla-
dem milosrdného Samařana
(Lukáš 10,30-37) a ostatními
požadavky a příklady, které
jsou uvedeny v Bibli (Matouš
22,37-39; 25,34-40; Marek
12,30-31; Skutky 4,34; Galat-
ským 6,10; Jakub 1,27; 2,15-16;
1. Janova 3,17).
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STUDIJNÍ ZPRÁVA ZA t. ČÁST

1.část: OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení jsou buď pravdivá nebo nepravdivá. Pokud je
tvrzení pravdivé, označte odpověď' A., je-li nepravdivé, označte odpo-
věďB.

1. Pečlivě jsem přečetl(a) všechny lekce v 1. části.

2. Vlastník musí skládat účty někomu dalšímu.

3. Správce není vlastníkem toho, co má.

4. Bible říká, že Bohu patří všechno.

5. Boží vlastnictví nebylo nikdy zpochybňováno.

6. Pokud člověk něco vlastní, znamená to, že mu to patří.

7. Správce by seměl řídit pokyny vlastníka.

8. Bůh člověku dovoluje, aby byl vlastníkem svého života.

2. část: VÝBĚR Z vtcs MOŽNOSTÍ

Na danou otázku existuje jedna nejlepší odpověď. Označte na odpo-
vědním listu písmeno, které odpovídá vámi zvolené odpovědi.

9. Nepravé vlastnictví zahrnuje
a) Boha a společnost
b) jednotlivce a Boha.
c) společnost a jednotlivce.

tO.Svrchovaná moc nade vším je atributem, náležejícím
a) Bohu
b) andělům
c) lidem
d) věřícím
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ll.Abychom porozuměli pohledu na křesťanské správcovství, musíme
být schopni rozlišit mezi
a) vedením a správcovstvím
b) vlastněním (majetkem) a vlastnictvím
c) svrchovanosti a vládou (autoritou)

12. Přečtěte si v Bibli uvedené dvojice biblických odkazů. Která dvoji-
ce nejlépe dokresluje kontrast mezi Bohem a člověkem v oblasti vlast-
nictví?
a) 2. Mojžíšova 19,5; Skutky 17,25
b) 1. Paralipomenon 29,14; 1. Korintským 4,7
c) Žalm 24,1; Ageus 2,8
d) 1. Korintským 4,7; 1. Timoteovi 6,7

13. Která z následujících skutečností o Bohu má nejužší vztah k jeho
vlastnickým prá\riirn?
a) Je vševědoucí.
b) Je věčný.
c) Vidí do budoucnosti.
d) Všechno stvořil.

14. Přečtěte si následující verše. Který z nich ukazuje špatné následky
toho, že lidé nebyli vděčni Bohu jako vlastníkovi?
a) 2. Mojžíšova 13,12
b) Lukáš 6,46
c) Římanům 1,21
d) 1. Tesalonickým 5,18

15. Důležitý rozdíl mezi správcem a vlastníkem je
a) v tom, že jeden z nich musí skládat účty.
b) v množství majetku, které každý z nich vlastní.
c) ve druhu zboží, které investují.
d) v tom, jak je nakládáno s majetkem.
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16. V našem vztahu s Bohem musíme fungovat jak v roli
a) správce, tak i v roli vedoucího.
b) majetku, tak i v roli jmění.
c) podřízeného, tak: i v roli nadřízeného.
d) vlastnictví, tak: i v roli správce.

17. Správce, který správně zastupuje svého pána před druhými, naplňu-
je požadavek
a) věrnosti.
b) poctivosti.
c) bezúhonnosti.
d) moudrosti.

18. Přečtěte si následující odkazy z Písma. Který odkaz poskytuje pří-
klad správce, vykonávajícího moudře své správcovství?
a) 1. Mojžíšova 41,54-57
b) Skutky 16,6-12
c) Marek 10,13-16
d) 1. Korintským 3,13-17

19. Správce, který se řídí Božím plánem pro investování,
a) se bude starat o svou rodinu a zbytek dá Bohu.
b) bude rozdávat chudým ve městě, kde bydlí, a pak bude pomáhat po-
třebným věřícím, které zná.
c) bude dávat Bohu, co mu patří, pak se postará o svou rodinu a bude
pomáhat druhým.
d) bude dávat vše Bohu a ať se o jeho rodinu postarají druzí.

20. Kterou ze čtyř zodpovědností, jež máme jako křesťanští správcové,
budeme muset naplnit, až skončíme svůj život na této zemi?
a) Řídit se pokyny.
b) Hledat vedení.
c) Investovat.
d) Skládat účty.
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STUDIJNÍ ZPRÁVA ZA 2. ČÁST

Zodpovězte všechny otázky na odpovědním listu pro 2. část. Podívej-
te se na příklady v pokynech, které vám vysvětlí, jak označit odpovědi.

1. část: OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení jsou bud' pravdivá nebo nepravdivá. Pokud je
tvrzení pravdivé, označte odpověď A., je-li nepravdivé, označte odpo-
věd'B.

1. Pečlivě jsem si přečetl(a) všechny lekce 2. části.

2. Připravujeme-li strategii, není nutné do ní zahrnout i cíle.

3. Tři hlavní části naší osobnosti jsou intelekt, city a emoce.

4. Je možné, aby se Boží plán pro náš život spojil s našimi vlastními
přáními.

5. Jak je uvedeno v Římanům 8,29-30, Boží plán má sedm hlavních
aspektů.

6. Pro věřícího člověka je možné, aby byl pánem svého vlastního těla.

7. Jelikož Bůh vidí do srdce, není nutné, aby se věřící starali o svůj
vnější vzhled.

8. Správcovství našeho osobního jmění zahrnuje i to, abychom si vy-
hradili čas sami pro sebe.

2. část: VÝBĚR Z VÍCE MOŽNOSTÍ

Na danou otázku existuje jedna nejlepší odpověď. Označte na odpo-
vědním listu písmeno, které odpovídá vámi zvolené odpovědi.
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9 Předpokládejme, že vám váš přítel svěří, že jeho život nemá dle jeho
mínění žádný smysl. Přečtěte si v Bibli níže uvedené odkazy a vyberte
ten, který bysťe mohli použít, abyste mu ukázali náčrt Božího plánu pro
jeho život.
a) Soudců 13,1-5
b) Lukáš 1,5-17
c) Římanům 8,29-30
d) Židům II ,23

10 Joel se rozhodl, že se chce stát učitelem na biblické škole. Z toho
vyplývá, že
a) si stanovuje cíl.
b) si určuje priority.
c) činí plány.

11. Předpokládejme, že váš dobrý přítel věří, že jej Bůh povolal, aby se
stal vůdcem v církvi. Ptá se vás, co by měl nejdřív ze všeho udělat.
Řeknete mu, že by měl
a) čekat, až mu Bůh dá sen nebo vidění, týkající se dalšího kroku.
b) hledat v Bibli přímé vedení a podrobné pokyny.
c) požádat o uvedení do vedoucí pozice ve svém sboru nebo církvi.
d) vypracovat plán, jak se připravit na práci ve vedení.

12Ta část v nás, kterou musíme používat, abychom zvolili to, co je správ-
né,
a) je naše mysl.
b) je naše vůle.
c) jsou naše city.

13 Které čtyři věci musí spolupracovat, abychom byli poslušní Bohu?
a) Naše vůle, city, mysl a Boží slovo.
b) Naše mysl, Boží slovo, Duch svatý a naše vůle.
c) Boží slovo, naše mysl, city a Duch svatý.
d) Duch svatý, náš intelekt, mysl a vůle.
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14. Předpokládejme, že se vás přítel zeptá, co maji společného city
s duchovnim životem. Přečtěte si niže uvedené biblické odkazy a vy-
berte ten, který se nejlépe hodí jako dopověď na jeho otázku.
a) 1. Samuelova 15,9-11
b) Jan 15,5
c) 1. Korintským 14,15
d) Galatským 5,22-23

15. Která věta uvádí nejdůležitější důvod, proč bychom měli zacházet
se svým tělem s úctou?
a) Naše těla jsou vlastně Boží svatyní.
b) Uctivé zacházeni s vlastním tělem vede k dobrému zdraví.
c) Když jsme zdraví, lépe si vychutnáme život.
d) Pokud se dobře staráme o své tělo, budou nás mít ostatní raději.

16 Který z následujících lidí se NEŘÍDÍ pravidly pro dobré zdraví?
a) Jaroslav často chodí na pochybná místa.
b) Josef nosí stejné oblečeni do shromážděni jako na pláž.
c) Zuzana obvykle spí méně než šest hodin denně.
d) Radka nosí velmi drahé šperky.

17 Přečtěte si znovu 16. otázku. Kdo z uvedených lidí se neřídí princi-
pem přiměřenosti?
a) Jaroslav
b) Josef
c) Zuzana
d) Radka

18 Kdo z uvedených lidí vložil jako správce svého času něco do každé
ze tří hlavních kategorií času?
a) Michal trávi čas spolu se svými dětmi, hovoří o problémech se svou

ženou a věnuje určitý čas rekreaci.
b) Josef zve přátele domů na návštěvu, hovoří se svým synem o jeho

plánech a navštěvuje bohoslužby.
c) Jan si povídá se svou rodinou, dělá plány pro příští měsíc a tráví čas

studiem Bible a na modlitbách.
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19 Která věta shrnuje vyučování, uvedené u Matouše 25,14-30, co se
týče schopností?
a) Je lepší mít více schopností než jen několik, protože ti, kteří jich

mají více, dostanou také větší odměnu.
b) Odměna člověka je založena na tom, kolik svého nadání nebo schop-

ností investoval.
c) Člověk s větším množstvím schopností má větší šanci získat si Boží

uznání než ten, který jich má méně.
d) Každý člověk by měl investovat každou ze svých schopností, ať už

je jich hodně, nebo málo.

20 Chcete-Ii zjistit,jaké, dosud skryté schopnosti, byste mohli mít, měli
byste se řídit plánem, který obsahuje tři následující kroky:
a) Ptát se Pána, vyhledávat příležitosti, pokoušet se dělat nové činnosti.
b) Ptát se Pána, vyhledávat příležitosti a hledat v Bibli.
c) Hledat příležitosti, dívat se po tom, co je třeba udělat, a pokoušet se

o něco nového.
d) Modlit se za vedení, vyhledávat příležitosti a hledat potřeby, které je

třeba naplnít.



242 Zodpovědný křesťan

STUDIJNÍ ZPRÁVA ZA 3. ČÁST

1. část: OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení jsou buď pravdivá nebo nepravdivá. Pokud je
tvrzení pravdivé, označte odpověď A., je-li nepravdivé, označte odpo-
věďB.

1. Pečlivě jsem přečetl(a) všechny lekce ve 3. části.

2. Učení o dávání desátků je poprvé představeno v Novém zákoně.

3. Dokonce i lidé, kteří mají velmi málo, mohou být vinni hříchem cham-
tivosti.

4. Pokud je příjem člověka nižší jež jeho náklady, měl by omezit své
desátky.

5. Bible nám vlastně neposkytuje přesný popis, jakým modelem by se
křesťanská domácnost měla řídit.

6. Spořádanost (bezúhonnost) domácnosti je zodpovědností jejího správ-
ce.

7. Sbor, jehož členové nedávají desátky, má potíže s naplněním Velké-
ho poslání.

8. Zodpovědnost člověka jako správce končí u jeho rodiny a sboru.

2. část: VÝBĚR Z VÍCE MOŽNOSTÍ

Na danou otázku existuje jedna nejlepší odpověď. Označte na odpo-
vědním listu písmeno, které odpovídá vámi zvolené odpovědi.

9. Bible říká, že je nemožné,
a) aby se bohatí lidé dostali do Božího království.
b) aby člověk sloužil Bohu i penězům.
c) aby si věřící ukládali poklady v nebi.
d) aby lidé užívali peníze způsobem, který se líbí Bohu.
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10.Spokojený křesťanský správce se naučil rozlišovat mezi
a) talenty a schopnostmi.
b) povinnostmi a zodpovědností.
c) emocemi a pocity.
d) potřebami a přáními.

ll. Které tvrzení, uvedené níže, nám poskytuje nejdůležitější zdůvodně-
ní, proč by křesťan měl dávat desátky?
a) Bůhje pravým vlastníkem bohatství člověka.
b) Bůh zaslíbil, že požehná těm, kteří dávají desátky.
c) Dávání desátků pomáhá lidem, aby se nestali sobeckými.
d) Bible nám poskytuje příklady lidí, kteří dávali desátky.

12.Rodina může být nazývána křesťanskou rodinou jedině tehdy, když
a) děti poslouchají své rodiče.
b) všichni její členové čtou Bibli a chodí do shromáždění.
c) je Ježíš sám její nejvyšší autoritou.
d) každý její člen respektuje práva druhých.

13 Kdo je především zodpovědný za to, aby členové rodiny po svém
obrácení sloužili Pánu?
a) Ten, kdo je přivedl k Pánu.
b) Rodiče.
c) Manžel.
d) Pastor sboru, který navštěvují.

14 Pro rodiče je důležité, aby žili dobrým životem jak doma, tak ve
sboru, protože
a) se jejich děti dostanou do zmatku, pokud tomu tak nebude.
b) by je pastor mohl neočekávaně navštívit.
c) domov je tam, kde bylo založeno mnoho sborů.
d) domovy by měly být místem pohostinnosti.
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15 Který z následujících kroků by při vytváření plánů činnosti sboru
měl být uveden jako DRUHÝ krok?
a) Setkejte se se všemi vedoucími.
b) Rozdělte činnost ve sboru do jednotlivých kategorií.
c) Určete si výroční cíle.
d) Rozhodněte, jakým způsobem bude dosaženo cílů.

16. Přečtěte si následující biblické odkazy. Pokud by se vás někdo ze-
ptal, jestli také pastoři mají podporovat Boží dílo, který biblický oddíl
by poskytl nejlepší odpověd'?
a) 3. Mojžíšova 27,30
b) 4. Mojžíšova 18,25-29
c) Ezdráš 2,68-69
d) Přísloví 3,9-10

17. Při sbírkách, probíhajících ve sboru, je nejlepší nechat je spočítat
a) oficiálním představitelem sboru.
b) pokladníkem.
c) pastorem.
d) nejméně dvěma lidmi.

18 Předpokládejme, že jste na stránce pokladního deníku za měsíc září.
Celková částka na straně výdajů a konečný zůstatek na pravé straně je
20 200,- Kč. Co z následujícího by činilo celkovou částku 20 200,- Kč
na levé straně?
a) Zůstatek z října a výdaje na září.
b) Měsíční příjmy za září a zůstatek ze srpna.
c) Měsíční příjmy ze srpna a výdaje za září.
d) Výdaje ze srpna a zůstatek ze září.

19 Která z následujících pomůcek by byla nejužitečnější pro pomoc při
vytváření sborového plánu pro využiti zdrojů, které mají?
a) Pokladní deník
b) Kniha desátků
c) Inventární seznam
d) Rozpočet
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20 Přečtěte si následující odkazy. Který odkaz nejlépe popisuje postoj
věřících vůči těm, lcteříjsou "v moci postavení"?
a) Matouš 5,14
b) Marek 12,30-31
c) Římanům 13,1-6
d) Římanům 16,23
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ZODPOVĚDNÝ KŘESŤAN

OTÁZKovÝ LIST PRO PRV:\Í čAsT

CS1311

Gratubfjeme k dokončeni Vašeho studia lekci prvni části. Prosim ':'!Plňte
následujiciformulář.

Jméno ..

Kód lCI (nevyplňujte, pokud ho neznáte) ..

Adresa ..

Město PSČ .

Věk Pohlaví Zaměstnání ..

Jste ženat (vdaná)? Kolik členů má Vaše rodina? ..

Kolik let jste studoval(a) ve škole? ..

Který sbor navštěvujete? ..

Kolik členů má Váš sbor? ..

Jakou funkci zastáváte ve sboru? .

Jakim způsobem studujete tento kurz? Sám(sama)? .

Ve skupině? .

Jaké další kurzy lCI studujete? ..
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·OTÁZKOVÝ UST PRO PRVNÍ ČÁST

U každé éÍJlovanépoloŽky zaéerněte jedno sprámé poličko (obdélník).
V Ž4y Je n~dříve f'lútčte, ť! číslo otáZky souhlasí s číslempřed obdélníky, kteft

prJ/Ii t'Y/Jlfífllete.

8
9

10
11
12
13

14 ,---,,"--'L..>L-JIL..><'-.JL-"'--'

15
16
17
18
19
20 ,---,,"_JL_-"--J'

Zde můžete napsat jakýkoli dotaz týkající se této lekce svému
Instruktorovi.

Ještě Jednou zkontrolujte celý otázkový list a zašlete jej na adresu
svého lCl instruktora nebo kanceláře ve Vaší oblasti. Tato adresa
by měla být uvedena na konci knihy.
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ZODPOVĚDNÝ KŘESŤAN
OTÁZKOVÝ LIST PRO DRUIIOU ČÁST

CS1311

Věříme, že Vám studuo» drubě lekcepřineslo pOl/zhl/zení. VypbíLe, pro-
sím, l1ásledlgfc~form"Lif.

Jméno ..
=:I

~ Kód lCI (nevyplňujte, pokud ho neznáte) .
'Vl

.;; Adresa .
(1)

~ Město PSČ ..
s
C':l
(1),v
;§
.....
Vl

es
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OTÁZKOVÝ LIST PRO DRUHOU ČÁST
U každé čísÚJvanépOÚJžky začerněte jedno správné poličko (obdélník).

V ~1yJe nejdříllf! IIjutěte, že /ísÚJotáZ9 souhlasí s číslem před obdé/ní9. které
prJl'ě I}'/Jbíujete.

Zde můžete napsat svému instruktorovi jakýkolI dotaz týkající
se této lekce.

]eštč Jednou zkontrolujte celý otázkový list a zašlete jel na adresu
svého JCl instruktora nebo kanceláře ve Vaší oblasti. Tato adresa
by mčla být uvedena na konci knihy.

Inatum. ......m~O~~P~k~~~::~ 1
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CS1311

Věříme, že Vám studium třetí lekcepřineslo povzbuzeni. T-ýpbíte, pro-
JIm, následujícíformulář.

Jméno .

Kód lel (nevyplňujte, pokud ho neznáte) .

Adresa .

Město PSe .

DALŠÍ INFORMACE

Rádi Vám zašleme informace o dalších ICI kurzech, které jsou
nyní k dispozici. Pokud máte o tyto kurzy zájem, napište to na ná-
sledující řádky.
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OTÁZKOVÝ LIST PRO TŘETÍ ČÁST
II každé číslovanépoložky začernětejedno spnívné políčko (obdélník).

VŽdy se ncjdříve 1IJiStěte,že číslo otáZky souhlasí s číslempřed obdélní~y, které
prcíl'ě ~ypbílljete.

1
2
3
4
5
6
7 L....!1---lL...!iLJL...J><--JIL-.Iol....J

Zde můžete uapsat [akýkoh komentář k této lekci:

GRATULUJEME

Ukoncrlr Jste studium tohoto kurzu křesťanské služby Jsme
potčšelll Vaším zárrnem a studium a doufáme, že budete studovat I

1111<' kurzy programu ICI. Zašlete tento otázkový list na adresu své-
hu ICl instruktora nebo kanceláře ve Vaší oblasti. Obdržíte ohod-
nocení Vašeho studia spolu s certifikátem a studiu tohoto kurzu.

N,lplšte zde vaše [rnéno tak, Jak chcete aby bylo uvedeno

1),\ ccrnfikátu .

Pouze pro kancelář JO

Datum Body .
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