
3. MĚLA BY BÝT OSOBNÍ
Když se modlíme, měli bychom Bohu sdělit, co máme
na mysli a na srdci, jaké jsou naše naděje, čeho se
bojíme, co nás zneklidňuje, nebo o co bychom stáli,
aby udělal. Za sebe bychom se ovšem neměli modlit
jen v tom smyslu, že stále o něco žádáme. Bůh od nás
nechce pokaždé slyšet „nákupní seznam“. Neměli
bychom zapomínat říci, jak moc si ho vážíme, 
a poděkovat mu za to, co pro nás udělal. Také se
můžeme modlit za vedení, za lepší porozumění Bibli,
za svatost, za pomoc ve stavu únavy nebo deprese.

4. MĚLA BY BÝT NESOBECKÁ
Sice bychom se měli modlit za sebe, ale nejen za sebe!
Bůh očekává, že se budeme modlit také za druhé lidi,
„za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve
vysokém postavení…“ (1Tm 2,1-2). Můžeš se modlit
za své přátele, kteří ještě nejsou křesťany, za svou
rodinu, za vládu, za zemi ve které žiješ, a za jakékoliv
závažné věci, které se dozvíš z novinových zpráv.

5. MĚLA BY BÝT PLNÁ NADĚJE
Když se modlíme, měli bychom věřit, že Bůh na naše
modlitby odpoví, a ne předpokládat, že se tak
nestane. Je velmi důležité se modlit s důvěrou 
(Jk 1,6-7; Žd 11,6).

6. MĚLA BY BÝT VROUCÍ, USILOVNÁ (Jk 5,16)
To znamená, že bychom měli při modlitbě vyvinout
úsilí, dát jí opravdový význam. Bůh si nepřeje slyšet:
„Požehnej mamce a taťkovi, a požehnej mé sestře, 
a pomoz mému kamarádovi, a dej mi to nebo ono 
a taky mi pomoz, abych měl hezký den. Amen.“ Touží,
abychom do modlitby dali něco ze svého srdce -
„Pane, opravdu toužím, aby tě má kamarádka mohla
poznat. Prosím pomoz jí, aby porozuměla té dobré
zprávě o Pánu Ježíši. Pomoz mi využít příležitosti, které
mi dáváš, abych jí dokázala tyto věci vysvětlit.“

7. MĚLA BY BÝT ZE SVATÉHO SRDCE To neznamená, 
že musíme být dokonalí, abychom se mohli modlit –
ale pokud jsme vůči Bohu vědomě neposlušní, nebude
na naše modlitby odpovídat. „Kdybych viděl ve svém
srdci nepravost, Panovník by [mě] nevyslyšel“ 
(Ž 66,18). vyznávání hříchů je důležitou součástí
osobního modlitebního života každého z nás 
(1J 1,9).

Někteří lidé prohlašují, že nemá smysl se modlit, protože
Bůh stejně všechno zná – říkáme mu pak jen to, co už
dávno ví. Modlitba však neznamená jen „něco Bohu
říkat“. Je to prostředek, jak s ním komunikujeme,
abychom s ním mohli mít důvěrný vztah. Pán řekl svým
učedníkům: „Bděte a modlete se“ (Mt 26,41). To je to, co
máš dělat i Ty.

Jak mluvíme k Bohu? Mluvíme k němu, když se
modlíme. Modlitba je pro křesťana velmi důležitá. 
ve Sk 2 jsme viděli, že se raní křesťané scházeli,  aby
se modlili. To je velmi důležitá součást sborového
života a měli bychom se účastnit modlitebních
shromáždění tak často, jak jen můžeme. Bible nám
však říká, že bychom se měli modlit 
i soukromě, protože soukromá modlitba je také velmi
důležitá. Jednou z věcí, které ukazovaly, že se Saul 
z Tarsu obrátil ke Kristu, byla slova, která Bůh 
o Pavlovi řekl Ananiášovi: „Hle, právě se modlí“ 
(Sk 9,11).

Je mnoho podstatných věcí, které bychom měli 
o osobní modlitbě vědět.

1. MĚLA BY BÝT SOUKROMÁ
Pán Ježíš říká, že když se modlíš k Bohu, měl bys jít
na soukromé místo a „pomodlit se ke svému Otci,
který je v skrytu“ (Mt 6,6). Není to proto, že by na
modlitbě bylo něco „trapného“, ale Bůh nechce,
abychom se vystavovali před druhými a vyvolávali
v nich dojem, jak jsme „velice duchovní“. Při
veřejných modlitebních setkáních Boha společně
prosíme především o věci, které potřebujeme
všichni, ale v soukromé modlitbě s ním máme
možnost mluvit i o záležitostech, které se týkají jen
nás samotných. 

2. MĚLA BY BÝT PRAVIDELNÁ
Daniel se modlil k Bohu třikrát denně (Da 6,10). 
Z modlitby by se nám měl stát zvyk, měli bychom
ji zařadit přinejmenším jedenkrát denně, možná
hned po přečtení biblické pasáže pro daný den.
Dobrý nápad je vést si poznámky o tom, za co jsme
se modlili a kdy, abychom mohli poděkovat Bohu,
když na naše modlitby odpoví. Také bychom
neměli zapomínat na každodenní děkování za
mnoho dobrých věcí, kterými nám Pán požehnal.

KlíČový verš:  Jk 5,16
„Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého.“ 
(Překlad B21: „vroucí modlitba spravedlivého dokáže
mnoho.“)

Život křesťana Soukromý život Blok C

Tato lekce patří:

PřeČTi Si: Mt 6,2-8; Žd 11,6 (ČSP: Hebrejům); Jk 1,5-8
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A) ZNOVU SI PřEčTI MT 6,5-8. JAK řEKL JEžÍš, žE SE MODLÍ „POKryTci“?
...............................................................................................................................................................
B) JAK SE MĚLI, V PROTIKLADU K TĚMTO „POKRYTCůM“, MODLIT JEžÍšOVI UčEDNÍCI?
...............................................................................................................................................................
C) CO JE NA NAšEM OTCI úžASNÉ, POKUD JDE O VZTAH K NAšIM MODLITBÁM?
...............................................................................................................................................................

„DANIEL BYL MUžEM MODLITBY.“
A) JAK čASTO SE KAžDÝ DEN MODLIL? (VIZ DA 6,10.)
..............................................................
B) KDYž BYL JEHO žIVOT V OHROžENÍ, MODLIL SE A BůH JEJ VYSLYšEL. VYPIš JEHO MODLITBU DÍKůVZDÁNÍ

(DA 2,23).
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
C) NAPIš SEZNAM VĚCÍ, ZA KTERÉ MůžEš BOHU PODĚKOVAT TY.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
A) CO MYSLÍš, žE JE MÍNĚNO SLOVY: „Ať všAK žáDá ve víře“? (JK 1,6).........................................................
..........................................................................................................................................................
B) PROč JE VÍRA TAK DůLEžITÁ, KDYž SE MODLÍME? ....................................................................................
..........................................................................................................................................................

ZNOVU SI PřEčTI 1TM 2,1-2.
A)  KDYž „MLUVÍME K BOHU“, MůžE TO BÝT NĚKOLIKA ZPůSOBY. VYPIš TřI Z NICH.
..........................................................................................................................................................
B) KTERÁ SLOVA Z 1. VERšE BYS SPOJIL S NÁSLEDUJÍCÍMI DRUHY MODLITEB?

I) VDĚčNOST BOHU.

..........................................................................................................................................................
II) MODLITBA ZA DRUHÉ LIDI.

..........................................................................................................................................................
III) PROSBA, ABY SE BůH POSTARAL O KONKRÉTNÍ POTřEBY.

..........................................................................................................................................................
JAK BYS ODPOVĚDĚL NĚKOMU, KDO řEKNE, žE NENÍ žÁDNÝ DůVOD SE MODLIT, PROTOžE BůH STEJNĚ VšECHNO ZNÁ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
POKUS SE SROZUMITELNĚ VYSVĚTLIT, O čEM MLUVÍ Ž 66,18.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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Zkratky SZ knih: Gn-Genesis; ex-exodus; lv-leviticus; Nm-Numeri;Dt-Deuteronomium; 
Jz-Jozue; Sd-Soudců; rt-rút; 1S,2S-1.,2.Samuelova; 1Kr,2Kr-1.,2.Královská; 1Pa,2Pa-1.,2.Paralipomenon; ezd-ezdráš; 

Neh-Nehemjáš; est-ester; Jb-Jób, Ž-Žalmy; Př-Přísloví; Kz-Kazatel; Pís-Píseň šalomounova; iz-izajáš; Jr-Jeremjáš; 
Pl-Pláč Jeremjášův; ez-ezechiel; Da-Daniel; oz-ozeáš; Jl-Jóel; Am-Ámos; Abd-Abdijáš; Jon-Jonáš; Mi-Micheáš;

Na-Nahum; Abk-Abakuk; Sf-Sofonjáš; Ag-Ageus; Za-Zacharjáš; Mal-Malachiáš



nejlépe a pak si každý den vyčleň přibližně stejně
dlouhou dobu, kdy si budeš Bibli číst. Jedním 
z nejvhodnějších způsobů, jak toho dosáhnout,
je využít denního biblického rozpisu. (oslov ty,
od kterých dostáváš tento kurz, pokud chceš
zjistit, jak takový rozpis získat.) Také bys měl mít
po ruce poznámkový blok, a psát si do něj věci,
které Tě zaujmou, nebo otázky které bys rád
někomu položil. Udělej si ze čtení Bible
každodenní zvyk, a zjistíš, že Bůh k Tobě bude
prostřednictvím svého Slova mluvit. Pokud jsme
příliš zaneprázdněni a nemáme čas, který
bychom si vyčlenili na čtení Božího Slova, nikdy
nezjistíme jeho vůli pro naše životy.
vzpomeňme, jak si Marie udělala čas na to, aby
naslouchala Pánovu Slovu. (viz L 10,38-42.)

2. NASLOUcHAT vyUČOváNí A KáZáNí BOŽíHO
SLOvA ve sboru, ke kterému patříme, tak často,
jak jen to bude možné. Přestože je soukromé
čtení Bible dobré, není možné jím nahradit
naslouchání veřejnému zvěstování Bible. 
Je tomu tak proto, že Bůh žehná kázání svého
Slova jedinečným způsobem. opravdový užitek 
z kázání Slova budeš mít tehdy, když mu budeš
naslouchat. Doma si pak můžeš udělat víc času
na téma, o kterém se mluvilo, a dovolit Pánu,
aby k Tobě promlouval, když budeš 
o probíraném předmětu v tichosti uvažovat.

3. Snažit se BÝT ve SPOLeČNOSTi TĚcH, KTeří
ZNAJí BiBLi lépe než my sami. Druzí křesťané
nám mohou poukázat na to, co děláme špatně.
Potřebujeme křesťanské přátele, kteří dobře
znají Bibli, aby nám pomáhali naše životy
správně směrovat.

Pokud se budeme držet těchto tří zásad, dostaneme
se do stavu, kdy budeme Boží Slovo pravidelně číst
a naslouchat mu. Bůh potom použije Bibli k tomu,
aby k nám skrze ni mluvil. To, že biblické učení
působí v našich srdcích a svědomích, je dílem Ducha

Svatého. 

věříme, že k nám Bůh může promlouvat
skrze Bibli? Čteme ji, nasloucháme jí 

a rozmlouváme o ní s druhými? Měli
bychom!

Když se modlíme, mluvíme k Bohu. Ale jak mluví Bůh
k nám? Máme očekávat, že uslyšíme hlas z nebe,
který nám řekne, co máme dělat, podobně jako lidé
žijící v době Starého zákona? Bude k nám Bůh mluvit
ve snech, podobně jako v časech Bible?

v 1S 3 si čteme, jak Bůh mluvil k Samuelovi. Zavolal
jej slyšitelným hlasem. Samuel si však myslel, že ho
volal kněz Élí. (viz 1S 3,5-8.) v Novém zákoně, když
byl Pán Ježíš pokřtěn, bylo slyšet z nebe Boží hlas,
který řekl: „Toto je můj Syn, Milovaný, v němž jsem
nalezl zalíbení“ (Mt 3,17). Dnes však k nám Bůh
takto nemluví. Také s námi nekomunikuje
prostřednictvím snů, jak tomu bylo v době faraona,
krále egypta (Gn 41), nebo v případě
Nebúkadnesara, vládce Babylona (Dn 2).

Bůh mluvil k mužům a ženám v době Nového zákona
prostřednictvím svého Syna, Pána Ježíše. Ježíš řekl
lidem věci, které potřebovali o Bohu vědět. Potom
Bůh skrze Ducha Svatého způsobil, že si lidé
zapamatovali a zapsali Ježíšova slova i zázraky, které
udělal. Díky tomu se lidé, kteří ho neviděli ani
neslyšeli, mohli dozvědět, co říkal. Bůh také
prostřednictvím Ducha Svatého zjevil další věci
apoštolům, kteří je pak sepsali. Tyto spisy byly
shromážděny, aby společně vytvořily knihu, nebo
sérii knih, zvanou Bible. Bůh k nám dnes promlouvá
skrze toto své Slovo. Hovoří k nám tím, že nám
pomáhá rozumět významu slov, která sepsal. Skrze
Ducha Svatého nás tato slova vyučují, usvědčují,
napravují, inspirují a vedou nás (viz 2Tm 3,16-17).

vzhledem k tomu, že Bible je jediným zdrojem, jehož
p r o s t ř e d n i c t v í m  
k nám Bůh promlouvá, měli bychom
pravidelně dbát na tyto tři zásady.

1. Snažit se PřeČíST Si ÚSeK Z
BiBLe PrAviDeLNĚ KAŽDÝ DeN 
(Ž 1,2). Někteří lidé dokážou
najednou přečíst větší oddíl, jiní třeba
jenom několik veršů. Zjisti, co Ti vyhovuje

KlíČový verš: Ž 25,5                     
„Uváděj mě do své pravdy, vyučuj mě,

vždyť jsi [můj] Bůh, má spása. [Po] celý den
očekávám na tebe.“

Život křesťana Soukromý život Blok C

Tato lekce patří:

PřeČTi Si: Ž 19,8-15

Naslouchat Bohu2. lekce

Biblický kurz Nový život - Skupina A, Spasení (3 bloky) Bible (2 bloky) Život křesťana (4 bloky)  Církev (3 bloky)
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DOKONčI NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY:
i) Když se modlíme...................................................................................................................................
ii) Když čteme Bibli,..................................................................................................................................

A) JAKÝM ZPůSOBEM BůH MLUVIL K MLADÉMU CHLAPCI SAMUELOVI? .....................................................................
..................................................................................................................................................................
B) JAK SE SAMUEL NEJPRVE MÝLIL? ...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
C) JAKÝMI SLOVY NAKONEC HOSPODINU ODPOVĚDĚL? (1S 3,10)
..................................................................................................................................................................

A) JAKÝ DALšÍ ZPůSOB KOMUNIKACE S LIDMI BůH POUžÍVAL VE STAROZÁKONNÍ DOBĚ? 
(NÁPOVĚDA – PřEčTI SI JB 33,14-16.) .......................................................................................................

..................................................................................................................................................................
B) UVEď JMÉNA DVOU OSOB, KE KTERÝM BůH TÍMTO ZPůSOBEM MLUVIL. .............................................................
..................................................................................................................................................................

ODPOVĚZ PRAVDA NEBO NEPRAVDA.
i) Bůh k nám v dnešní době promlouvá především skrze sny. ..................
ii) Duch Svatý vedl mysl (a také pero) těch, kdo zapisovali výroky Pána Ježíše. ..................                                                    
iii) Jediným prostředkem, skrze který se dnes Bůh vyjadřuje, je Bible. ..................
iv) Je nemožné, aby kdokoliv pochopil správně Bibli bez pomoci Ducha Svatého. ..................
v) Stačí si číst z Bible jedenkrát týdně. ..................

VE VERšÍCH 8-12 Z BIBLICKÉHO čTENÍ SE OBJEVUJÍ VÝRAZY JAKO „ZÁKON“, „SVĚDECTVÍ“ NEBO „PřIKÁZÁNÍ“. 
VšECHNA TATO SLOVA OZNAčUJÍ „BOžÍ SLOVO“ NEBOLI BIBLI. VYPIš ZE žALMU TřI DOPADY, KTERÉ NA NÁS BIBLE BUDE

MÍT – POKUD JI BUDEME čÍST!
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

„MArie…Se POSADiLA K PáNOvÝM NOHáM A POSLOUcHALA JeHO SLOvO“ (L 10,39).
JAK MůžEME NÁSLEDOVAT JEJÍ DOBRÝ PřÍKLAD?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

VYSVĚTLI JEDNOU VĚTOU, JAK NÁM MůžE BÝT K UžITKU NASLOUCHAT KÁZÁNÍ BOžÍHO SLOVA.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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řadě biblických témat.
vysvětlení témat, spolu 
s doprovodnými mapami,
tabulkami a grafy, 
ti mohou v biblickém
studiu pomoci. 

Nyní, když máš tyto
pomůcky k dispozici, už ti
nic nebrání se posadit 
s POZNÁMKOVÝM

SEšITEM A PROPISKOU, zaměřit se na určité biblické
místo, které chceš do hloubky prostudovat, a začít si
klást otázky, které Ti pomohou porozumět, co daná
pasáž říká. „Kdo napsal tato slova?“ „Pro koho je
psal / říkal?“ „Proč použil právě tato slova?“ 
„Co znamenají?“ „Co bych se měl z tohoto místa
naučit?“ „Co bych měl udělat a čeho se vyvarovat?“

Pokud máš počítač, můžeš si z internetu zdarma
stáhnout biblický software
nebo si zakoupit nějaký
specializovaný (Davar, 
e - S w o r d , T h o p h i l o s ,
Bibleworks…). Dá se říci,
že pro pomoc věřícímu při
studiu je toho dostupného
tolik, že nemáme žádnou
oprávněnou výmluvu,
abychom Boží Slovo
nestudovali. Berojští jsou 
v Novém zákoně pochváleni, že „denně pečlivě
zkoumali Písma“ (Sk 17,11). Měli bychom se také
modlit za to, aby nám Bůh pomohl porozumět jeho
Slovu (Ž 119,18). Studovat Bibli bychom měli i proto,
abychom věděli, co vyučuje. Pak si budeme jisti o
dvou věcech. Za prvé a především, nebudeme
„zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení“ 
(ef 4,14). To znamená, že pokud víme, co Bible učí,
nebudeme uvedeni ve zmatek jinými lidmi. 
Za druhé, budeme schopni pomoci druhým, aby
pochopili, co Bible vyučuje. Nemůžeš přece učit
druhé lidi tomu, čemu sám nerozumíš! Než se můžeš
stát kazatelem nebo učitelem, musíš nejprve být
sám studentem. Studuješ s opravdovostí Boží Slovo?
rozhodně bys měl!

Nyní, když jsi uvěřil, si brzy uvědomíš, že máš novou
touhu si sám číst Bibli. Čtení Božího Slova jako
takové je velmi důležité. Umožňuješ tím Bohu, aby 
k Tobě promlouval, jak jsme si již ukázali v minulé
lekci. 

Je také velmi důležité, abys svou Bibli studoval.
Studium Bible znamená více než pouhé čtení.
Znamená to přistoupit k Bibli jako ke zdroji odpovědí
na otázky. Měl by sis pokládat otázky jako „Co slova,
která jsem právě z Bible přečetl, znamenají?“ 
a „Co učí Bible o záležitostech jako je láska,
manželství, rodina, pití alkoholu, válka a konec
světa?“ K tomu, abys mohl Bibli plněji porozumět,
budeš pravděpodobně potřebovat řadu dobrých
knih.

1. Měl by ses pokusit sehnat dobré biblické výklady
a KOMENTÁřE. Komentář je kniha, která
komentuje každou pasáž Bible a pomáhá nám
zjistit její skutečný význam. v angličtině je řada
vynikajících biblických komentářů, jeden 
z nejlepších, který je také přeložen do češtiny
pochází od Williama MacDonalda. Pro českého
čtenáře dále doporučujeme např. sadu
výborných výkladových knih od luboše Pavla
Křesiny, ve kterých jsou podrobně rozebrány
mnohé důležité biblické pasáže 
(viz www.kresina.org). obrať se na nějakého
zbožného a osvědčeného křesťana, aby Ti nějaké
další vhodné knihy doporučil.

2. Dobrá KONKORDANCE bude také užitečná.
Konkordance je něco jako rozsáhlý rejstřík
zahrnující všechna důležitá biblická slova.
Pomůže Ti nalézt verše, na které si nebudeš
schopen úplně vzpomenout, ale budeš z nich
znát jedno nebo dvě slova. v češtině existuje
vícesvazková „Biblická konkordance“ – nebo se
dá využít biblický software, kde můžeš
vyhledávat. 

3. Další užitečnou knihou je BIBLICKÝ SLOVNÍK
nebo ENCYKLOPEDIE. obsahuje informace o celé

KlíČový verš:  2Tm 2,15
„Horlivě usiluj, aby ses před Boha

postavil [jako člověk]  osvědčený,  pracovník, který
se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo
pravdy.“

Učit se o Bohu3. lekce

Život křesťana Soukromý život Blok C

Tato lekce patří:

PřeČTi Si: Sk 17,10-12; 2Tm 2,15-19

Biblický kurz Nový život - Skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloků) Duch Svatý (3 bloky)

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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Život křesťana Blok C
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25

Celkem 
za tuto lekci

PROč SI MYSLÍš, žE JE DůLEžITÉ BIBLI STUDOVAT A NEJEN JI čÍST? 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

A) CO TO JE (BIBLICKÝ) KOMENTÁř?
..............................................................................................................................................................
CO TO JE KONKORDANCE?
..............................................................................................................................................................

PROč MYSLÍš, žE TI TATO LEKCE DOPORUčUJE POUžÍVAT BĚHEM BIBLICKÉHO STUDIA POZNÁMKOVÝ BLOK A PROPISKU?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

A) Proč si myslíš, že je o lidech z Beroje řečeno, že byli „ušlechtilejší než ti v Tesalonice“?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
B) JAKÝM ZPůSOBEM JSOU NÁM KřESťANÉ Z BEROJE DOBRÝM PřÍKLADEM I PRO DNEšEK?  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ZNOVU SI PřEčTI 2TM 2,15-18.
i. Vypiš 15. verš.  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ii. Jakým způsobem dva muži jmenovaní v 17. verši „zbloudili od pravdy“? 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

MNOHÉ fALEšNÉ NAUKY, KTERÉ JSOU DNES OKOLO NÁS, JSOU JAKO „VÍTR“, KTERÝ žENE K „NASTRAžENÉ CESTĚ BLUDU“.
(viZ ef 4,14-15.) CO BYCHOM MĚLI DĚLAT, ABYCHOM SE UJISTILI, žE MÁME STÁLE NASTAVENÝ „SPRÁVNÝ KURS“ VE

SMĚRU K BOHU?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

PřeČTi Si 1TM 4,15-16; 2TM 3,14-15 A 2TM 4,2.
JAK MĚL TIMOTEUS POUžÍVAT BOžÍ SLOVO A JAKÝ UžITEK TÍM MĚL VZNIKNOUT?   
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Učit se o Bohu3. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT

Zkratky NZ knih: Mt-Matouš; Mk-Marek; l-lukáš; J-Jan; Sk-Skutky; ř-římanům; 1K,2K-1.,2.Korintským; 
Ga- Galatským; ef-efezským; Fp-Filipským; Ko-Koloským; 1Te,2Te-1.,2.Tesalonickým; 1Tm,2Tm-1.,2.Timoteovi; 
Tt-Titovi; Fm-Filemonovi; Žd-Židům; Jk-Jakubův; 1Pt,2Pt-1.,2.Petrův; 1J,2J,3J-1.,2.,3.Janův; Ju-Judův; Zj-Zjevení



1. MÁ BÝT PRAVIDELNÉ.
většina sborů měla a stále má týdenní sbírku, kam
věřící dávají své příspěvky. Příspěvky se dávaly vždy
„první den týdne“.

2. TÝKÁ SE JEDNOTLIVCE.
„Ať  KAŽDÝ Z váS doma dá stranou…“ Zahrnuje to

tedy jak bohaté, tak i chudé.

3. MÁ BÝT úMĚRNÉ PřÍJMU.
Tento princip znamená, že se nejedná o deset
procent, ale o „[tolik], kolik bude moci uložit.”
Takže když člověk jeden týden vydělá více peněz než
ten minulý, měl by odevzdat víc.

4. MÁ BÝT účELNÉ
Dávání má být svědomité a radostné, vždy s pamětí
na to, jak mnoho Pán daroval nám (2K 9,7)

Peníze byly rozdělovány mezi ty křesťany, kteří byli
ve finanční nouzi, jak nám ukazuje 2K 8,1-4. Při
některých příležitostech Pavel obdržel dary z církví,
kterým dříve přinesl evangelium. Tímto příkladem je
fp 4,15-19, kde vidíme, jak byl vděčný sboru ve
Filipách za štědrost, kterou vůči němu prokázali.
Můžeme si být docela jisti, že jiným apoštolům 
a misionářům se tímto způsobem také pomáhalo.
Dnes sbory užívají peníze ze sbírek, aby uhradily
nejrůznější typy výdajů, jako jsou účty 
za elektřinu, náklady na vodu, nákup zpěvníků,
materiály pro besídku a tisk křesťanské literatury.
Ale i dnes místní sbory také podporují ty, kdo jsou
zapojeni do díla Páně, ať už doma nebo v zahraničí.

Když se dávají peníze do sbírky, mělo by to být
konáno svědomitě, ale také diskrétně, aby nikdo
neviděl, kolik jsme dali. Důležitá věc, jak řekl Ježíš, je
dát tak, aby jen Bůh věděl, kolik dáváme (Mt 6,1-4).
Pán Ježíš řekl, že vdova, která dala jen dva haléře
(jak je zmíněno v L 21), přispěla víc než všichni ti
bohatí lidé, protože dala všechno, co měla. Ať už
jsme schopni dát jakkoli málo, Pán to uzná 
a odmění, pokud jsme to dali pro něj samotného! 

Zaslíbil:

„Ty, kdo mne ctí, poctím“ (1S 2,30).

Jak má růst Boží
dílo? Duch Svatý
z p ů s o b u j e
růst, když
v y u ž í v á
našeho kázání,
vyučování a jiných forem
svědectví. Na druhé straně to
však znamená náklady. 
Je třeba se starat o budovy
a uhradit náklady na
nejrůznější materiály. odkud
se na to berou peníze? Nepadají přece z nebe! Jsou
od křesťanů.

Bůh od nás očekává, že dáme na podporu jeho díla,
co je v naší moci.

STAROZÁKONNÍ DESÁTKY
Jednou z věcí, které Bůh od svého lidu očekával 
v období Starého zákona, bylo dávat desátky Bohu.
„Desátek“ je označní pro desetinu; ve starozákonní
době bylo od izraelitů vyžadováno, aby odevzdávali
desetinu svého obilí a zvířat Hospodinu. (viz Lv
27,30.32; Dt 14,22.) Hmotné prostředky a peníze
vybrané prostřednictvím desátků byly předávány
kněžím a lévijcům do chrámu. Ti byli na těchto
prostředcích životně závislí. vedle desátku měli
izraelité možnost dávat „dobrovolné oběti“; jak
název napovídá, byly na rozdíl od povinných desátků
dobrovolné.

NOVOZÁKONNÍ DÁVÁNÍ
v Novém zákoně není žádný příkaz ohledně dávání
desátku Hospodinu. První křesťané měli tak velkou
touhu si navzájem pomoci, že sdíleli, co měli 
a předávali si to „jak kdo potřeboval“. (viz Sk 2,44-
45.) o mnoho let později se ovšem Pavel trápil nad
tím, že někteří věřící byli velmi chudí 
a neměli nikoho, kdo by jim pomohl. Proto napsal
křesťanům v 1K 16,1-2: „Pokud jde o sbírku na
svaté… v první [den] týdne, ať každý z vás doma dá
stranou tolik, kolik bude moci uložit…“

Zde vidíme čtyři principy křesťanského dávání: 

KlíČový verš: l 21,3                            
„vpravdě vám pravím, že tato chudá

vdova hodila více než všichni [ostatní].“

Dávání Bohu4. lekce

Život křesťana Soukromý život Blok C

Tato lekce patří:

PřeČTi Si: l 21,1-4; 1K 16,1-3

Biblický kurz Nový život - Skupina C, Pavel (4 bloky) Biblické dopisy (3 bloky) Biblické ženy (2 bloky)  Bibličtí králové (3 bloky)

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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A) JEDNOU VĚTOU VYJÁDřI, CO ZNAMENALY DESÁTKY PRO IZRAELITY:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
B) ZA JAKÝM účELEM SE TÍMTO ZPůSOBEM VYBÍRALY PENÍZE A HMOTNÉ PROSTřEDKY?  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
PRVNÍ KřESťANÉ V JERUZALÉMĚ BYLI VůčI SOBĚ NAVZÁJEM VELMI šTĚDřÍ A STAROSTLIVÍ. PřEčTI SI SK 4,32-35 
A SVÝMI VLASTNÍMI SLOVY řEKNI, CO UDĚLALI, ABY POMOHLI SVÝM CHUDÝM BRATRůM A SESTRÁM.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

1K 16,1-3 OBSAHUJE PAVLOVY POKYNY TOMUTO SBORU OHLEDNĚ „SBírKy PrO SvATé“ (TZN. KřESťANY).
I) VYPIš čÁST VĚTY, KTERÁ NÁM UKAZUJE, žE SBÍRKY BYLY PRAVIDELNÉ.
..............................................................................................................................................................
II) KTERÁ SLOVA NAZNAčUJÍ, žE SUMA, KTEROU NĚKDO PřISPĚJE, SE MOHLA TÝDEN OD TÝDNE LIšIT?
..............................................................................................................................................................
III) VYPIš SLOVA, KTERÁ NÁM UKAZUJÍ, žE VšICHNI čLENOVÉ SBORU MĚLI PřISPĚT.
..............................................................................................................................................................
PřEčTI SI POKYNY, KTERÉ PÁN JEžÍš DAL SVÝM UčEDNÍKůM OHLEDNĚ „DáváNí“ NEBO „UDíLeNí ALMUžNy“
V MT 6,1-4.

I) UčIL JE, ABY „NEVYTRUBOVALI“. CO SI MYSLÍš, žE TO ZNAMENÁ?
..............................................................................................................................................................

II) CO VYJADřUJE VÝROK: „Ať TVÁ LEVICE NEPOZNÁ, CO čINÍ PRAVICE“?
..............................................................................................................................................................

III) CO UčINÍ OTEC, POKUD BUDEME DÁVAT TAJNĚ?
..............................................................................................................................................................

VYSVĚTLI, CO PÁN JEžÍš MYSLEL SLOVY: „cHUDá vDOvA DALA víc Než všicHNi [OSTATNí]“.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

VYSVĚTLI, PROč JE „DÁVÁNÍ PÁNU“ V žIVOTĚ KřESťANA DůLEžITÉ.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

A) K čEMU SE MOHOU TYTO TÝDENNÍ SBÍRKY VYUžÍT?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
B. PřEčTI SI 1S 2,30, A VYSVĚTLI, CO BůH UDĚLÁ PRO TY, KTEřÍ JEJ CTÍ.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Život křesťana Blok C
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vraťte tuto lekci:

25

Celkem 
za tuto lekci

100

Celkem
za tento blok

Dávání Bohu4. lekce
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