
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.
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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-



72 Zodpovědný křesťan

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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