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2.Lekce
Člověk - Boží správce

Ukončili jste studium 1. lekce? Gratulujeme! Teď jste si již vědomi,
že Bůh je vaším Pánem a vlastníkem všeho, co máte, že? Pravděpodob-
ně jste však došli ve svém poznání dále než jen k tomuto. Jistě jste se
s ním již setkali a učinili jej svrchovaným Pánem svého života.

V následující lekci se budeme zabývat vaší rolí správce všeho, co
patří Bohu. Jak se můžete s úspěchem zhostit této role? Především bu-
dete studovat příklad Ježíšova života, který nám zanechal. To vám po-
může porozumět své vlastní roli. Pak zjistíte, jaké schopnosti potřebuje-
te a jaké povinnosti jako Boží správci máte.

Budete-li pokračovat ve studiu další lekce, zjistíte, že správcovství
má souvislost s celým životem křesťana, nejen s jeho částí. A pokud
budete do praxe uvádět skutečnosti, které se naučíte, jednoho dne usly-
šíte následující nádherná slova: "Výborně, můj dobrý služebníku."

Přehled lekce

Být správcem
Ježíš, příklad správce
Požadavky na správce
Povinnosti správce



Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

• Vysvětlit, co pro věřícího znamená být Božím správcem.

• Popsat, jaký druh člověka je dobrý správce a jaké jsou jeho povin-
nosti.

Studijní činnost

1. Pečlivě si přečtěte úvodní stať této lekce a přehled a cíle lekce.

2. Přečtěte si rozpracování lekce. Vyhledejte si všechny biblické odka-
zy, zodpovězte studijní otázky, zkontrolujte si odpovědi na ně a zo-
pakujte si lekci. Pak vypracujte samostatně hodnocený test a porov-
nejte své odpovědi s těmi, které jsou uvedeny na konci učebnice.

3. Po ukončení této lekce i samostatně hodnoceného testu si zopakujte
celou 1. část (1. a 2. lekci). Pak vypracujte studijní zprávu za 1. část
a odešlete ji svému instruktorovi ICI.
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Rozpracováni lekce

BÝT SPRÁVCEM

Úkoll. Rozlište mezi postavením vlastníka a správce.

Obecný význam

Slovo správce má v dnešním jazyce různé významy. Ať již je použí-
váme jakkoliv, vždy však má nějakou souvislost s člověkem, který má
konkrétní úkol řízeni. Podle toho tedy člověk může být správcem velké-
ho domu, zemědělské usedlosti, automobilu nebo nákladního vozu či
nějakých obchodních záležitostí. Správce není vlastníkem. Je to někdo,
kdo je zaměstnán vlastníkem, aby spravoval určitou část jeho majetku.

V Biblí se slovo správce obvykle vztahuje k otroku, který spravoval
pánův majetek (1. Mojžíšova 44,1; Matouš 20,8; Lukáš 16,1). Správce
měl pánovu plnou důvěru. Byl to člověk, který si své postavení zaslou-
žil díky spolehlivosti, kterou prokázal (1. Mojžíšova 15,2-3; 39,4). Úřed-
ník, spravující majetek krále, býval také nazýván správcem (1. Králov-
ská 16,9; 1. Paralipomenon 28,1; Lukáš 8,3). V tomto případě však
správce nebyl otrokem, ale spolehlivým poddaným krále.

Princip správcovství můžeme lépe pochopit, když jej porovnáme
s vlastníkem, protože mezi těmito dvěma postaveními je základní roz-
díl. Následující schéma nám ukazuje, že:

SPRAVCE VLASTNÍK

Musí zacházet s majetkem tak, Má svrchované právo svobodně
jak si to přeje vlastník. rozhodovat o tom, jak naloží se

svým majetkem.

Musí vykazovat vlastníkovi, jak Nemusí se nikomu
zachází s jeho majetkem zpovídat z toho,

jak nakládá se svým majetkem.
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1 Kdo z následujících lidí jedná jako správce?
a) Ester se rozhodla prodat kobereček, který utkala.
b) Marek hlásí, jaké množství brambor se sklidilo.
c) Jan vydává pokyny, jak nakládat s jeho zemí.

Specifický význam správcovství v křesťanství

Úkol2: Uveďte tvrzení, která ukazují, co Bible říká o roli věřícího jako
správce.

Naše studium se zabývá křesťanským správcovstvím. Proto je důle-
žitější, abychom porozuměli, co správcovství znamená z křesťanského
hlediska. Obecná znalost významu správcovství nestačí! Z křesťanského
hlediska je každý člověk, a zvláště křesťan, správcem Božího majetku.
Jelikož je Bůh vlastníkem všeho, co existuje, naším základním cílem na
zemi je spravovat to, co nám svěřil podle jeho vůle.

Jste-li v situaci, že máte pouze velmi malý pozemský majetek, kla-
dete si možná otázku: Jaký majetek mám tedy spravovat? Odpověděl
bych, že tím majetkem jsou všechny věci, které jste přijali od Boha.
Podle Ježíšových slov je i vaše duše sama o sobě majetkem, který je
cennější než celý svět (Matouš 16,26). Bůh nám dal naše fyzické tělo,
schopnosti a evangelium jako majetek, který máme také podle jeho vůle
spravovat.

Nejsme jen Božím vlastnictvím, ale také jeho správci. Názor, že člo-
věkje Božím správcem, samozřejmě není nový, nalézáme jej již ve Sta-
rém zákoně. Když však studujeme Nový zákon, vidíme, že to byl právě
Ježíš, kdo dal tomuto principu jeho plnější vyjádření. Uveďme si dva
hlavní aspekty tohoto odhalení.

VeStarém zákoně

Učení o lidském správcovství je, stejně jako mnohá jiná učení, ve
Starém zákoně odhaleno jen částečně. Nalézáme zde však náznaky uka-
zující, že člověk byl Božím správcem.
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J. Bůh svěřil člověku správu nad zahradou Eden. Postavil jej tam,
aby se o zahradu staral a střežil ji (1. Mojžíšova 2,15). Dal mu konkrétní
pokyny, jak se zde má chovat (1. Mojžíšova 2,16-17). Když člověk ve
své zodpovědnosti zklamal, musel ze svých skutků vydat počet Bohu
(1. Mojžíšova3,11-12). Byl ze zahrady Eden vyhnán (1. Mojžíšova 3,23-
24).

2. Již od raných dob člověk věděl, že si nemůže žít tak, jak by se mu
chtělo. To je patrné ze skutečnosti, že se člověk v určité konkrétní době
musel ukazovat před Hospodinem. Nikdy to nemohl udělat s prázdnýma
rukama (5. Mojžíšova 16,16). Skutečnost, že Kain a Ábel předstoupili
před Hospodina s obětí, ukazuje, že dokonce i první lidé tomu tak rozu-
měli (1. Mojžíšova 4,34).

3. Kain zjistil, že nemůže svobodně nakládat se životem svého brat-
ra. Když zabil Ábela, musel se ze svého zločinu zpovídat Bohu (1.
Mojžíšova 4,9-10).

4. Každý Izraelita, stejně jako národ coby celek, byl správcem země,
kterou mu Hospodin dal (5. Mojžíšova 11,8-32; 30,19-20). Protože Iz-
raelci nežili ve své zemi tak,jakjim Bůh přikázal, byli přinuceni ji opustit.
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V Novém zákoně

V podobenství o zlých vinařích Ježíš jasně učil, že Izrael je správ-
cem (Matouš 21,33-43). V tomto podobenství představuje hospodář
Boha, vinaři či správci Izrael a vinice (království) je majetek. Protože
Izrael neuznával Boží vlastnictví, Bůh od něj své království odňal.
V Matouši 25,14-30 však Ježíš také učí, že každý člověk je správcem.
Podle tohoto podobenství není člověk vlastníkem svého života. Je správ-
cem a je zodpovědný skutečnému vlastníku za způsob, jak se svým ži-
votem nakládá.

Nehledě na skutečnost, že každý člověk je Božím správcem, apošto-
lé zdůrazňovali, že každý křesťan je také správcem (1. Petrova 4,10).
Každý z nás obdržel dar od Boha. Avšak na rozdíl od darů, které dostá-
váme od lidí a které můžeme používat tak, jak si přejeme, jsou dary od
Boha mnohem více dary svěřené, jež máme spravovat podle jeho vůle.

2 Co učí Bible o roli věřících jako správců?
a) Pouze bohatí věřící se mají starat o to, aby byli dobrými správci.
b) Věřící má svobodu používat Boží dary tak, jak chce.
c) Věřící jsou zodpovědní Bohu, skutečnému vlastníku jejich darů.

3 Předpokládejme, že někomu vysvětlujete, co Ježíš řekl o naší roli správ-
ců. Který biblický oddíl by bylo nejvhodnější použít?
a) Lukáš 8,9-15
b) Lukáš 11,33-36
c) Lukáš 15,11-32
d) Lukáš 19,11-27

JEžíš, PŘÍKLAD sPRÁVeE

Úkol 3: Uveďte verše z Písma, které ukazují, jak nám Ježíš sám na
sobě poskytl příklad dobrého správce.

Až do této chvíle jsme se zabývali dvěma důležitými skutečnostmi,
a to: 1) Bůh je vlastníkem všeho, 2) člověk je správcem Božího majet-
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ku. Nyní přesouváme svou pozornost k tomu, jak bychom měli usku-
tečňovat svou roli správců. Nejvíce ze všeho potřebujeme najít dobrý
příklad, kterým bychom se mohli řídit. A jaký lepší vzor bychom mohli
mít než příklad Ježíše Krista? Ježíš je ideálním správcem.

Boží správce

Ježíš již od svého dětství věděl, že jeho pozemský život je správcov-
stvím. Evangelista Lukáš nám říká, že se Ježíš za určitých okolností
Josefovi a Marii na cestě z Jeruzaléma domů ztratil. Po horečném hle-
dání ho nakonec nalezli v chrámě. Tam byl, ještě chlapec, a přesto se
účastnil vážného rozhovoru s duchovními učiteli! Když se ho ptali na
jeho chování, odpověděl, že musí být v domě svého Otce a zabývat se
záležitostmi svého Otce (Lukáš 2,49). Bůh poslal Ježíše, aby se věnoval
jeho (Otcovým) zájmům. A Ježíš chtěl sám sebe bezodkladně plně vy-
dat pro tento cíl, protože je samozřejmé, že dobrý správce pečuje před-
nostně o zájmy vlastníka a teprve potom se věnuje svým vlastním zá-
jmům.

Boží služebník

Ježíš jako Pán si zasloužil, aby mu bylo slouženo, a přesto řekl, že
,,nepřišel, aby si dal sloužit," ale "aby sloužil" (Marek 10,45). Bůh o něm
říká "můj služebník" (Izajáš 42,1), protože "vzal na sebe způsob slu-
žebníka" (Filipským 2,7). Správce byl služebníkem a jako takový mu-
sel dělat to, co mu jeho mistr a pán řekl, aby dělal. A Ježíš jako dobrý
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správce nikdy nečinil svou vlastní vůli, ale vůli svého a našeho pána
(Lukáš 22,42).

Boží dělník

Správce nepracuje pro sebe, ale pro svého pána. Stejně tak přišel
Ježíš, aby vykonal práci, kterou mu Bůh svěřil (Jan 5,36; 9,4). Na konci
své služby mohl s uspokojením říci: " ... když jsem dokonal dílo, které
jsi mi svěřil." (Jan 17,4) Jaký to správce!

4 Jaký verš byste použili, abyste někomu ukázali, že Ježíš je naším pří-
kladem správce jako Boží dělník?
a) Izajáš 42,1
b) Lukáš 2,49
c) Jan 17,4
d) 1. Petrova 4,10

POŽADAVKY NA sPRÁ VeE

Úkol 4: Vyberte tvrzení, která nám naznačují, jakým druhem člově-
ka je dobrý správce.

Nový zákon uvádí tři požadavky, které musí Boží správce mít. Tyto
požadavky jsou následující: věrnost, bezúhonnost (čestnost) a moud-
rost.

Věrnost

Správce je osoba, která má majitelovu důvěru, proto se od něho oče-
kává, že bude věrný. Spolehlivý správce je jedním z těch, kteří vyřizují
veškeré své povinnosti a obstarávají zájmy svého pána. Nevěrný správ-
ce je ten, který myslí pouze na své vlastní bohatství a nevšímá si majet-
ku svého pána nebo jej zneužívá (Lukáš 16,1). Nyní je každý z nás správ-
cem Božího majetku a On po nás požaduje, abychom byli věrní (1.
Korintským 4,1-2). Pokud se například těšíte dobrému zdraví a výborně
vám to myslí, Bůh chce, abyste tyto dobré věci používali pro jeho služ-
bu a nejen ve svůj prospěch.
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Bezúhonnost

V Titovi 1,7 čteme, že ten, kdo se vydá práci na Božím díle, má být
bezúhonný. To znamená, že jeho chování jako správce Božího majetku
a zdrojů by mělo být bezúhonné; tj. měl by žít tak, aby proti němu nikdo
nemohl najít nic, z čeho by ho mohl obvinit.

Někdy mohou mít lidé nízké smýšlení o majiteli díky jeho špatnému
správci. Možná jednají pouze se správcem, a tak neznají majitele. Maji-
telem může být dobrý a šlechetný člověk, ale jeho správce může být
tvrdý a lakomý. Co by si Rút pomyslela o Bóazovi, kdyby jí jeho správ-
ce nedovolil, aby šla na jeho pole? (Rút 2,7) Co by si pomysleli lidé,
kteří přinesli své děti k Ježíši, kdyby své učedníky nepokáral za hru-
bost? (Marek 10,13-16) Pokud tedy lidé uvidí dobré věci, které činíme
jako Boží správci, budou vzdávat slávu našemu Otci v nebesích (Ma-
touš 5,16).

Můžeme říci, že věrnost je správné chování správce ve vztahu k jeho
pánu. Bezúhonnost, naproti tomu, je správcovo správné chování ve vzta-
hu k druhým lidem. Ježíš nám poskytl příklad obojího, proto "byl milý
Bohu i lidem". (Lukáš 2,52) Splňme tedy i my svou povinnost vůči
Bohu a také jej dobře reprezentujme před lidmi.

5 Ježíšovi učedníci se nechovali bezúhonně v příběhu popsaném
v Markovi 10,13-16, protože

Moudrost

Pro člověka, který má být dobrým správcem, je zásadně důležité,
aby měl moudrost. Moudrý správce bude uvážlivě používat zdroje, vy-
hne se škodám, správně rozdělí potravu, aby uspokojil potřebné, bude
činit správné záznamy a výhodně využívat příležitostí. Takovým způso-
bem povede zájmy svého pána k prosperitě.

Je pravdou, že pokud má být někdo dobrým manažerem, potřebuje
mít i určité znalosti z oblasti managementu. Avšak moudrost není něco,
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co byste mohli získat studiem nějakého kurzu! Pokud vím, ještě nikomu
se nepodařilo získat diplom "moudrý muž" na konci jeho studií! Křes-
ťanský správce se však může učit lekce moudrosti u nejlepšího ze všech
učitelů (Jakub 1,5). Tato moudrost mu zcela určitě pomůže naplnit svou
roli správce.

Význačným příkladem moudrého správce, který získal vzdělání
v Boží škole, je Josef. Je zajímavé sledovat, jak všechno, co dělal jako
Potífarův služebník i jako vězeň v žaláři, se mu dařilo (1. Mojžíšova
39,2-3; 22-23). A Josefova moudrost zachránila Egypt a celý svět té
doby od hladomoru (1. Mojžíšova 41,54-57).

-.-
Ježíš se zmiňuje o moudrém správci a služebníku, kterého "pán usta-

novuje nad svým služebnictvem, aby jim včas rozdílel pokrm". (Lukáš
12,42) Bůh od nás také očekává, že budeme moudře zacházet s tím, co
nám svěřil. Nebuďme jako bláznivý bohatý muž, který věděl pouze to,
jak spravovat pozemské věci, jež mají malou hodnotu, ale nestaral se
o záležitosti věčného života (Lukáš 16,19-31).
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6 Přiřad'te popisy nebo příklady jednotlivých požadavků na dobré
správce k názvům těchto požadavků .

.... a Má spojitost s co nejlepším využitím zdrojů. I) Věrnost

.... b Ježíšovi učedníci byli jednou pokáráni za své 2) Bezúhonnost
hrubé chování 3) Moudrost

.... e Má spojitost s péčí o uspokojení vlastníkových
zájmů .

. ... d Josef je dobrým příkladem těchto požadavků .

.. ..e Má spojitost s chováním správce před lidmi.

POVINNOSTI SPRÁVCE
Úkol5: Vyberte příklady, které popisují povinnosti dobrého správce.

Řídit se pokyny

Již jsme si mohli uvědomit, že je to vlastník a ne správce, kdo rozho-
duje, jak bude nakládáno s majetkem. Předpokládejme, že si hospodář
přeje na svých polích pěstovat obilí. Bude se mu snad líbit, když jeho
správce koupí místo obilí na setí krávy? Nevzal snad na sebe správce
roli, která náleží vlastníkovi? Samozřejmě vzal, protože správcovou
povinností je řídit se pokyny vlastníka v tom, jak se naloží s jeho majet-
kem. Správce by neměl činit rozhodnutí podle svého vlastního názoru.
Stejně tak bychom si měli uvědomit, že Bůh je tim, kdo rozhoduje, co
bude činit se svým majetkem. My se máme pouze řídit jeho pokyny.

Mohli byste si položit otázku: Kam se mám tedy obrátit, abych zjis-
til, jaké jsou Boží pokyny? Obraťte se k Bibli. V Bibli naleznete kon-
krétní pokyny, potřebné k tomu, abyste věděli, jak zacházet s různými
věcmi, které náležejí Bohu. Chcete například vědět, jak používat své
myšlení? Podívejte se do Filipským 4,8. A váš čas? Přečtěte si Efez-
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ským 5,16. A co se týče evangelia? Zamyslete se nad tím, co říká Marek
16,15.

Správce by neměl dělat nic jiného, než se řídit pokyny vlastníka
majetku. Je to jedna z jeho povinností. Proto apoštol Pavel řekl: "Ne-
mohu se chlubit tím, že kážu evangelium; nemohu jinak, běda mně,
kdybych nekázal." (1. Korintským 9,16) Ta práce byla součástí jeho
správcovství (1. Korintským 9,17) a onji chtěl vykonávat dobře.

Hledat vedení

Správce musí v určitých intervalech hovořit s vlastníkem, aby od
něho dostal další pokyny. Stejně tak bychom i my měli hovořit v mod-
litbách s naším vlastníkem v nebi a žádat jej o vedení. Bůh nám nedává
všechny pokyny najednou. Dostáváme je krok za krokem. Abrahamovi
bylo například řečeno, aby vyšel z města Ur a šel do země, kterou se mu
Bůh chystal ukázat později (1. Mojžíšova 12,1). Abraham vyšel, aniž
by věděl, kam jde (Židům 11,8). Saulovi bylo řečeno, aby vstal a šel do
Damašku (Skutky 9,6). Tam mu Bůh řekl, co má dělat. O mnoho let
později měl Saul, nyní již jako apoštol Pavel, znovu čekat na Boží po-
kyny ještě před tím, než by mohl pokračovat v kázání evangelia (Skut-
ky 16,6-10).
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7 Zakroužkujte písmeno předcházející každému popisu, který nám říká,
jak bychom měli jednat jako Boží správci.
a) Když se ocitám v nové situaci, čekám na Boha, aby mi ukázal další

směr pro můj život.
b) Když se mám rozhodnout, jak naložit se svým majetkem, řídím se

tím, co mi poradí lidé ze světa.
c) Hledám v Bibli, abych mohl najít směr, který pro mne Bůh jako pro

svého správce má.
d) Předtím, než vůbec začnu cokoliv dělat, očekávám, že mi Bůh po-

skytne plné a úplné vedení.

Investovat

Investovat - to znamená koupit něco za účelem zisku. Když koupíte
jehňátko a chystáte se je s rodinou sníst, jde prostě o běžné výdaje; ale
když je koupíte s úmyslem, že je později zase prodáte, je to investice.

Správce by měl činit potřebné investice, aby majetek jeho pána pro-
speroval. V podobenství o třech služebnících čteme, že dva služebníci
tak činili (Matouš 25,14-23). Totéž musíme činit i my se zdroji, které
nám Bůh svěřil.

Křesťanský způsob investování
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Jak může člověk činit investice jako součást Božího správcovství?
Pokaždé, když činíte nějakou investici, dáváte nebo vynakládáte něco,
co máte, že? Nemůžete sklízet, pokud jste nejdříve nezaseli! Když tedy
činíte investice jako Boží správci, dáváte něco, co máte. Může to být
váš život, čas, schopnosti, peníze nebo něco jiného. Dáváte to však
s přesvědčením, že se vám vrátí mnohonásobně více. A tak se také děje!
Bůh vám dá více, abyste mohli pokračovat v dalším investování (2.
Korintským 9,6, 8).

Když dáváme, neměli bychom zapomínat, že jednoduše nakládáme
s tím, co jsme přijali od Boha. Vždyť v pravém slova smyslu, nemůže-
me dát ani utratit nic, co by bylo skutečně naše; vše je od Boha (I.
Paralipomenon 29,14, 16).

Boží plán pro investování

Bůh má pro investování svůj plán, kterým bychom se my jako jeho
správci měli řídit. Podle tohoto plánu bychom měli rozdělit vše, co nám
Bůh svěřil, na tři části. Pak bychom každou část měli dát osobě, která by
ji měla dostat, jak to vidíme na následujícím diagramu:

3. My sami

1. Bůh

2. Ostatní

Z toho, co nám Bůh dává, si rezervuje zvláště pro sebe následující:
a) Prvotiny (to, co je první); vyhrazuje si pro sebe například prvorozené
syny (2. Mojžíšova 13,2), prvotiny z úrody (5. Mojžíšova 26,1-4), a první
město, které bylo dobyto (Jozue 6,17-19). b) To nejlepši; 1. Mojžíšova
4,4; 2. Mojžíšova 12,5; 3. Mojžíšova 1,3). c) Sedminu času; den odpo-
činku (2. Mojžíšova 20,9-10). d) Jednu desetinu z našeho přijmu; de-
sátky (3. Mojžíšova 27,30, 32). Stejným způsobem vše, co odevzdáme
Bohu, náleží jemu (3. Mojžíšova 27,1-25). Není lepší investice, než dát
Bohu to, co mu patří!
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8 Podle 2. Mojžíšovy 20,9-10 máme dávat Bohu sedminu z našeho

2. Bůh má zvláštní zájem o to, abychom investovali, co nám dal,
proto aby ostatní byli zbohaceni (Přísloví 3,27-28. 1. Petrova 4,10). Je-
žíš řekl: "Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte." (Matouš 10,8). Nikdo
není tak chudý, že by neměl co dát (Skutky 3,6). Nikdo není tak ne-
schopný, že by nemohl přinejmenším investovat aspoň jedinou svou
schopnost (Matouš 25,15). Máme-li činit dobře, Bůh má zájem na tom,
abychom zvažovali potřeby svých bližních v následujícím pořadí: Za
prvé - naše rodina (1. Timoteovi 5,8). Za druhé - věřící z rodiny víry
(Galatským 6,10). Za třetí - ostatní lidé: chudí (3. Mojžíšova 19,10),
sirotci a vdovy (Jakub 1,27) a kdokoliv další, kdo je v nouzi (Matouš
25,35-40).

3. Nenechává Bůh ještě něco pro nás? Ano! Jsme jeho vyvolení,
stvořeni k jeho podobě. Je pravdou, že Bůh chce, abychom se zajímali
o bohatství svého bližního místo, aby se náš zájem soustředil pouze na
nás samé. On však má také zvláštní zájem o to, aby i nám se dobře vedlo
(Žalm 34,10; Matouš 6,31-33; Filipským 4,19; 1. Petrova 5,7). Jakým
nádherným Pánem je náš Bůh! Pokud se my jako správci staráme
o majetek našeho božského vlastníka, On se na oplátku stará o nás, své
správce!

9. Zde jsou uvedeny tři investice, které můžete udělat. Očíslujte je čísli-
cemi od jedné do tří v pořadí, v jakém byste je měli činit.

••.•a dávat sirotkům v našem městě

.... b pomáhat ostatním věřícím

.... e starat se o své rodiny

1) První

2) Druhá

3) Třetí

Skládat účty

Za určitou dobu, obvykle jednou za rok, musí správce skládat účty
vlastníkovi. Musí vlastníkovi říci, jaký je finanční stav jeho majetku.
Když Ježíš hovořilo této skutečnosti, učil, že každý člověk bude muset
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skládat ze svého správcovství účty Bohu (Matouš 25,14-30). Dobrý
správce bude odměněn a špatný bude potrestán (Lukáš 12,41-48).

Také my sami jako věřící budeme skládat účty Bohu. Budeme mu
muset říci,jakjsme nakládali s tím, co nám svěřil (1. Korintským 3,13-
15). Apoštol Pavel cítil závažnost této velké zodpovědnosti, když pro-
hlásil: ,,Běda mně, kdybych nekázal!" (1. Korintským 9,16). Jak si ve-
deme? Kéž by vlastník v nebesích nebyl u nás ničím překvapen a nenašel
nás, jak mrháme jeho majetkem! (Lukáš 16,1-2). Naopak:, kéž nás najde
při vykonávání našich povinností tak, abychom byli hodni jeho nádher-
ných slov: "Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věr-
ný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána." (Matouš
25,21)

10 Který verš v Písmu nás vyučuje, že každý člověk má přinejmenším
jednu možnost investovat něco pro Pána?
a) Přísloví 3,27
b) Matouš 25,15
c) 2. Korintským 9,6
d) 1. Timoteovi 5,8

11 Zakroužkujte písmeno předcházející každému tvrzení, které je správ-
ným zakončením této věty: Jednám jako věrný správce, když
a) pamatuji na to, že budu muset říci Bohu, co jsem dělal s tím, co mi

svěřil.
b) se starám především o potřeby věřících v mém sboru, kteří mají před-

nost před potřebami mé rodiny.
c) se řídím svým vlastním názorem v rozhodování, jak budu používat

dary, které mi Bůh dal.
d) dávám Bohu to, co mu patří, pomáhám své rodině i ostatním a důvě-

řuji mu, že se postará o mé potřeby.
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Samostatně hodnocený test

1 Správcem je ten, kdo
a) může užívat majetku svého pána, jak se mu zlíbí.
b) rozhoduje, co se bude dělat s vlastníkovým majetkem.
c) se musí řídit přáním vlastníka majetku.

2 Zakroužkujte písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením.
8. Ačkoliv Izraelci byli Božím lidem, ve své úloze Božích správců zkla-

mali.
b. Izraelci museli opustit svou zemi, protože tam pro ně nebylo dost

jídla.
c. Ježíš učil, že člověk je vlastníkem schopností, které mu Bůh dal.
d. Každý věřící od Boha přijal dar, z kterého bude muset před Bohem

skládat účty.

3 Když Ježíšovi rodiče nalezli svého syna v chrámě, jak hovoří
s duchovními vůdci, Ježíš jim vysvětlil, že je na tom místě, protože se
zabývá záležitostmi
a) chrámu.
b) svého nebeského Otce.
c) duchovních vůdců.

4 Která z následujících vět nejlépe vyjadřuje, že správcem je ten, u ně-
hož se projevuje moudrost?
a) Nakládá s majitelovým majetkem tak, aby prosperoval.
b) Vždy jsou pro něj přednější zájmy jeho pána.
c) Nikdo ho nemůže obvinit z toho, že by dělal něco špatného.

5 Oddíl či verš z Písma, který se zabývá požadavky na spolehlivost správ-
ce.je
a) Marek 10,13-16
b) Lukáš 12,42
c) 1. Korintským 4,1-2
d) Jakub 1,5
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6 Vpravo jsou vyjmenovány povinnosti dobrého správce. Přiřaďte kaž-
dou z daných povinností k jejímu příkladu na levé straně.

.... a Poslouchám, co mi Bůh říká, abych dělal. I) Řídit se pokyny

.... b Uvědomuji si, že jednoho dne budu muset 2) Hledat vedení
říci Bohu, co jsem udělal s tím, co mi svěřil. 3) Investovat

.... e Dávám svůj čas a schopnosti na práci
pro Pána

4) Skládat účty

....d Dávám Bohu to, co mu náleží .

.. ..e Žádám Boha, aby mi ukázal, co mám dělat, když

se přede mnou otevírají nové možnosti.

7 Který verš či oddíl z Písma by byl nejvhodnější pro vyučování něko-
ho o tom, že Bůh očekává, že budeme investovat?
a) Matouš 25,14-23
b) Marek 10,45
c) 1. Korintským 9,16
d) Filipským 3,8

8 Předpokládejme, že vám někdo řekl, že mu podle jeho názoru Pán
nedal nic, co by mohl investovat. Co uděláte?
a) Řeknete mu, že se mýlí, protože Bible říká, že on, stejně jako kdoko-

liv další, bude muset skládat účty z toho, jak během svého života na
této zemi investoval se svým vlastnictvím.

b) Ukážete mu z Bible, že dokonce i jeho duše a jeho čas jsou cenným
jměním. Přečtete mu verše, které říkají, že každý člověk má od Boha
dar, který pro něho může investovat.

Předtím, než budete pokračovat ve studiu 3. lekce, vypracujte studij-
ní zprávu za 1. část a odešlete vyplněný list s odpovědí instruktorovi
ICL
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Odpovědi na studijní otázky

6 a. 3) Moudrost
b. 2) Bezúhonnost
c. 1) Věrnost
d. 3) Moudrost
e. 2) Bezúhonnost

1 b) Marek hlásí, jaké množství brambor se sklidilo.

7 a) Když se ocitám v nové situaci, čekám na Boha, aby mi ukázal další
směr pro můj život.

c) Hledám v Bibli, abych mohl najit směr, který pro mne Bůh jako pro
svého správce má.

2 c) Věřící jsou zodpovědnf Bohu, skutečnému vlastnfkujejich darů.

8 času.

3 d) Lukáš 19,11-27.

9 8. 3) Třetí.
b. 2) Druhá.
c. 1) První.

4 c) Jan 17,4.

10 b) Matouš 25,15.

5 protože lidem o něm poskytli zkreslenou představu.

11 a) pamatuji na to, že budu muset říci Bohu, co jsem dělal s tím, co mi
svěřil.

d) dávám Bohu to, co mu patří, pomáhám své rodině i ostatnfm a důvě-
.fuji mu, že se postará o mé potřeby.
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Poznámky



Část druhá
Správcovství a my
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