Milí studenti Bible a příznivci sobotní školy,
v uplynulém 4. čtvrtletí roku 2017 jsme se věnovali probírání epištoly ap. Pavla
Římanům, která nám znovu připomněla a poukázala na základy spasitelského díla
Ježíše Krista. Epištola, která se dělí na dvě části, na část věroučnou (1-11. kap.) a na
část praktickou (12-16. kap.) obsahuje mnoho důležitých myšlenek a tak jsem několik
vybral. Dopis Římanům nám přináší radostné poselství o tom, že „evangelium
Kristovo jest Boží mocí ke spasení“, že „spravedlivý bude žít z víry“, upozorňuje nás
na to, že „není spravedlivého ani jednoho“, že „všichni zhřešili a nemají slávy Boží“,
že „nejen Abrahámovi byla připočtena spravedlnost, ale i nám věřícím“, že „skrze
pád Adama panovala smrt, ale věčný život skrze Ježíše Krista“, že „náš starý člověk
musí zemřít, abychom mohli chodit v novotě života s Kristem“, že boj s hříchem
zvládneme tehdy, když „budeme v Kristu a budeme chodit podle Ducha“, že „Izrael
se urazil o kámen urážky“, že „cílem zákona je Kristus“, že „každý kdo bude vzývat
jméno Páně, bude spasen“, že „víra je ze slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží“, že
„se nemáme vyvyšovat nad vylomené větve z olivy“, že „máme vydávat svá těla v
oběť živou“, že „kdo bližního miluje, zákon naplnil“, že „plnost zákona jest láska“,
že „silní ve víře mají snášet ty slabší ve víře“; a ap. Pavel si přeje, aby „milost Pána
našeho Ježíše Krista byla s námi všemi“.
Předpokládám, že se již těšíte na probírání nového tématu, které nás čeká v 1.
čtvrtletí roku 2018. Budeme se věnovat tématu „Křesťanské správcovství“, které
je v úvodu definováno jako „zacházení s hmotným a nehmotným vlastnictvím
oslavující Boha“. Projevy světského způsobu života - „žádost těla, žádost očí a
prázdná chlouba života“ 1J.2,16 - to vše lze změnit, a dokonce se jim vyhnout díky
principům správcovství aplikovaného v našem životě.
Právě proto se v tomto čtvrtletí zaměříme na správcovství a na to, co nás učí o
Božím záměru pro náš život.
Budeme hovořit a učit se o 1) nebezpečí materializmu 2) vábivosti majetku a
sebeovládání 3) rozhodování a co jej ovlivňuje 4) prvcích zdravého vztahu s Ježíšem
5) zodpovědnosti dobrých správců 6) vlastnostech správců 7) věrnosti v oblasti
dávání desátků 8) účelu desátků 9) důležitosti darů 10) principech života
křesťanského správce 11) biblickém pohledu na dluhy 12) návycích dobrého
správce 13) výsledcích správného správcovství.
Život křesťanských správců odráží Boží charakter světu. V jednání těch, kteří se
odváží stát za biblickými principy, zejména proti trendu a většinovému proudu naší
společnosti, nacházíme krásu, radost a zbožnost.
Přál bych si, aby pro nás jednou platila tato Ježíšova slova: „Správně, služebníku
dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím Tě nad mnohým; vejdi a
raduj se u svého Pána.“ Mt.25,23.
Chtěl bych Vás všechny pozvat ke studiu našeho nového tématu a popřát Vám Boží
vedení a požehnání v tomto novém čtvrtletí i v celém novém roce.
br. Zdeněk Soviš st

