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Týden od 25.3. do 31.3.

 Texty na tento týden – 2Tm 3:1–9; Fp 4:4–13; Př 3:5; 1Pt 2:11.12; Mt 7:23; 25:21

PO 26. března – Spokojenost

 Základní verš

Fp 4:11-13 „11Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. 12Dovedu
trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. 13Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“

„A žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy
vzdali chválu Bohu ‚v den navštívení‘.“ (1Pt 2:12)
Úkolem správce je žít jako svědek o Bohu, kterému slouží. Má mít nepřehlédnutelný, dobrý vliv na životy
druhých lidí.
Naše životy nemají být izolované od okolního světa. Naopak, je naší výsadou ukazovat lidem, kteří neznají
Boha, lepší a smysluplnější život. Správcovství znamená, že jsme poslechli povolání žít život v úzkém vztahu
s Bohem a prožívat s ním náš osobní růst. Bůh nám dává sílu žít jinak, než je v našem prostředí běžné
(2K 6,17). Život správce, vedeného Bohem, je mimořádný a probouzí zájem druhých lidí. Petr proto říká:
„Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod
vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli,
že napadali váš poctivý život v Kristu“ (1Pt 3,15.16; B21).
V posledním týdnu tohoto čtvrtletí se zamyslíme nad tím, jaký osobní přínos, duchovní důsledky, úspěšné
výsledky, vliv a spokojenost život správce přináší. Vše je přitom možné díky Kristu v nás – té naději slávy
(Ko 1,27; ČSP).

 Týden ve zkratce:
- Zbožnost
- Spokojenost
- Důvěra
- Dobrý vliv
- Slova, která chceme (a nechceme) slyšet
- Podněty k zamyšlení

ÚT 27. března – Důvěra
Př 3:5 „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.“

Mt 22:37 „On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘“

ST 28. března – Dobrý vliv
1Pt 2:11.12 „11Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se
sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, 12a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako
zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu „v den navštívení“.“

Ef 5:8 „I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.“
1J 1:7 „Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás
očišťuje od každého hříchu.“
J 8:12 „Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít
světlo života.““
1K 4:9 „Skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt; stali jsme se divadlem
světu, andělům i lidem.“
Ž 37:6 „Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.“
L 11:33 „Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí,
viděli.“
Mt 5:14 „Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.“

ČT 29. března – Slova, která chceme (a nechceme) slyšet

NE 25. března – Zbožnost
2Tm 3:1.2.9 „ Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví,
domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní … 9Ale s jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako oněch dvou.“
1

1Tm 6:5-8 „5Ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy, a zbožnost pokládají za prostředek
k obohacení. 6Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. 7Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a
také si nic nemůžeme odnést. 8Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.“

2

2Tm 3:3-8 „3Bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, 4zrádní, bezhlaví, nadutí,
budou mít raději rozkoš než Boha, 5budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se
straň. 6Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami,
7
které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. 8Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi,
tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali.“
Tt 1:1 B21 „Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu
a žili zbožně.“
Tt 2:12 B21 „Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě
a zbožně.“
Tt 2:12 „Vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně
v tomto věku.“
Jb 2:3-5 „3Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to
muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, ačkoli jsi mě proti němu
podnítil, abych ho bezdůvodně mořil.“ 4Satan však Hospodinu odpověděl: „Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk
všechno, co má. 5Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí zlořečit.““
Jb 1:1.5 „1Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého. … 5Když
uplynuly dny hodokvasu, Jób pro ně posílal a posvěcoval je. Za časného jitra obětoval oběti zápalné za každého z nich;
říkal si totiž: „Možná, že moji synové zhřešili a zlořečili v srdci Bohu.“ Tak činil Jób po všechny dny.“

Mt 25:21 „Jeho pán mu odpověděl: „Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný,
ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.““
Mt 7:23 „A tehdy jim prohlásím: „Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.““

Žd 11:13.14 „13Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili,
vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. 14Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží.“
Mt 12:30 „Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.“
Mt 7:21.22 „21Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v
nebesích. 22Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali
zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘“
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PÁ 23. března – Podněty k zamyšlení
„Kristus přišel na svět, aby zjevoval Boží lásku. Jeho následovníci mají v tomto poslání pokračovat.
Snažme se jeden druhému pomáhat a navzájem se posilovat. Pravé štěstí najdeme, když budeme v druhých
hledat to dobré. Je v našem zájmu milovat Boha a bližní. Čím méně sobecký je náš duch, tím je šťastnější,
protože plní Boží záměr.“ (CS 24.25)
„Živá církev roste. Probíhá v ní neustálá přeměna, přijímání a dávání, navracení Bohu, co je jeho. Každému pravému věřícímu Bůh naděluje světlo a požehnání, které pak může rozdávat ostatním v práci pro
Pána. Když rozdává, co přijal, může přijímat ještě více. Má mnoho místa pro čerstvou zásobu milosti
a pravdy. Dostane jasnější světlo, více znalostí. Růst církve závisí na dávání a přijímání. Kdo přijímá, ale
nedává, brzy přestane přijímat. Pokud z něj pravda nebude proudit k ostatním, ztratí tuto schopnost. Když
chceme dostat nové požehnání, musíme rozdat to, které jsme obdrželi.“ (CS 36)


Otázky k rozhovoru
1. Proč důvěra v Boha přináší spokojenost? Co potřebujeme k tomu, abychom Bohu věřili celým svým
srdcem? (2K 10,5). Proč můžeme říci, že „…víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“?
(Ř 8,28). Je těžké tomu uvěřit?
2K 10:5 „…Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista.“
Ř 8:28 „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“

2. Co je to správcovství? Proč je důležitou součástí křesťanského života? Poděl se o své odpovědi ve třídě
sobotní školy.
3. Přečti si Mt 7,21–23. Jaká situace je zde popsána? Jak se vyhnout podobnému sebeklamu, snažíme-li se
být věrnými a poslušnými správci?

Mt 7:21-23 „21Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce
v nebesích. 22Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ 23A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte
ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘“

4. Jaký vliv má tvůj sbor jako celek na okolí, ve kterém se nachází?
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