
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.



194 Zodpovědný křesťan

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



206 Zodpovědný křesťan

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

měsíčně
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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.



212 Zodpovědný křesťan

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.




