
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
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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.
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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-



218 Zodpovědný křesťan

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!
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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




