
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
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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



Péče o naše tělo 111

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.



Péče o naše tělo 113

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-



Péče o naše tělo 119

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




