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Týden od 28.1. do 3.2.

 Texty na tento týden – Iz 22:14–19; 1K 4:1.2; 2K 5:10; Ef 6:13–17; Ko 2:2.3; 1Tm 3:16; Tt 1:7–9;
1Pt 4:10
 Základní verš
„Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. Bůh nás uznal za
hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá
naše srdce.“ (1Te 2:3.4)
Už na počátku dějin svěřil Bůh Adamovi a Evě zodpovědnou roli správců jeho stvoření. Měli se starat
o zahradu, kterou vytvořil, těšit se z ní a moudře v ní vládnout (Gn 2,15). Bůh do jejich péče svěřil celé
stvoření, ale nepatřilo jim.
V tomto týdnu budeme přemýšlet o tom, co znamená být v tomto hříšném světě dobrým a zodpovědným
správcem. Jako Adam s Evou, i my jsme správci, ale prostředí, o které se máme starat, je velmi odlišné od
toho původního.
Jak být dobrými správci? Můžeme se řídit příkladem, který nám dávají některé biblické postavy, a najdeme také biblické texty, které o správcovství přímo hovoří. Jakmile se staneme správci v Boží službě, změní
se naše chápání světa. Z materiálních hodnot se naše pozornost přesune na Stvořitele a jeho záměr se
světem. Stejně jako Adamovi a Evě, i nám Bůh svěřil určitý úkol. Kromě péče o hmotný svět jsme jako Boží
správci zodpovědni i za to, jak nakládáme s duchovní pravdou.

 Týden ve zkratce:
- Správci ve Starém zákoně
- Správci v Novém zákoně
- Správci Božích tajemství
- Správci Boží milosti
- Zodpovědní správci
- Podněty k zamyšlení

NE 28. ledna – Správci ve Starém zákoně

Iz 22:15-19 „15Toto praví Panovník, Hospodin zástupů: Jdi, vydej se k tomu hodnostáři, promluv
k Šebnovi, správci domu: 16„Co tu pohledáváš, koho tu máš, žes tu vytesal pro sebe hrob? Dal sis hrob
vytesat vysoko, dal sis vyhloubit příbytek ve skále! 17Hle, Hospodin tě odvrhe, odvrhne tě, ty hrdino,
zabalí tě, 18smotá, jako klubko tě svine, jako míč tě odhodí do široširé země. Tam umřeš a tam skončí tvé
slavné vozy, pohano domu svého pána. 19Srazím tě z tvého postavení; ze svého úřadu budeš svržen.““
Gn 43:19 „Proto přistoupili k muži, který byl správcem Josefova domu, a ve dveřích domu se s ním domlouvali.“
Gn 44:1.4 „1Josef pak přikázal správci svého domu: „Naplň žoky těch mužů potravou, kolik jen budou moci unést,
a stříbro každého z nich vlož navrch do jeho žoku. … 4Když vyšli z města a nebyli ještě daleko, řekl Josef správci svého
domu: „Pronásleduj ty muže. Až je dostihneš, řekni jim: ‚Proč jste se za dobro odvděčili zlem?“
1Kr 16:9 „Proti němu zosnoval spiknutí jeho služebník Zimrí, velitel poloviny vozby. Éla v Tirse právě popíjel a byl
opilý v domě Arsy, správce domu v Tirse.“
Gn 39:4 „Josef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potífar ho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl.“
Gn 24:34-38 „34Pravil tedy: „Jsem služebník Abrahamův. 35Hospodin mému pánu velmi požehnal, takže je zámožný.
Dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky a otrokyně, velbloudy a osly. 36A Sára, žena mého pána, ač velmi stará, porodila mému pánu syna. Jemu dá všechno, co má. 37Mne pak můj pán zavázal přísahou: ‚Nevezmeš pro mého syna ženu
z dcer Kenaanců, v jejichž zemi sídlím. 38Půjdeš do domu mého otce a k mé čeledi a vezmeš odtamtud ženu pro mého
syna.‘“
Gn 3:23 „Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.“
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PO 29. ledna – Správci v Novém zákoně

1K 4:1.2 „1Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 2Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.“
Tt 1:7-9 „7Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan,
rváč, ziskuchtivý. 8Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, 9pevný ve slovech
pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce.“
1Pt 4:10 „Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti
Boží v její rozmanitosti.“

L 12:35-48 „35Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. 36Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. 37Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící.
Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. 38Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. 39Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by
mu vloupat se do domu. 40I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.“ 41Petr mu
řekl: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“ 42On odpověděl: „Když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný? 43Blaze tomu služebníku, kterého pán
při svém příchodu nalezne, že tak činí. 44Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. 45Když si však onen
služebník řekne: ‚Můj pán dlouho nejde‘ a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se, 46tu pán toho služebníka přijde v
den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými. 47Ten služebník, který zná vůli
svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. 48Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží
bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím
více."
L 16:1-15 „1Svým učedníkům řekl: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří
s jeho majetkem. 2Zavolal ho a řekl mu: ‚Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být
správcem.‘ 3Správce si řekl: ‚Co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím.
4
Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství!‘ 5Zavolal si dlužníky svého pána jednoho
po druhém a řekl prvnímu: ‚Kolik jsi dlužen mému pánovi?‘ On řekl: ‚Sto věder oleje.‘ 6Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; rychle
sedni a napiš nový na padesát.‘ 7Pak řekl druhému: ‚A kolik jsi dlužen ty?‘ Odpověděl: ‚Sto měr obilí.‘ Řekl mu: ‚Tu je
tvůj úpis; napiš osmdesát.‘ 8Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou
vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. 9Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele;
až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. 10Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je
v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. 11Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám
svěří to pravé bohatství? 12Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? 13Žádný
sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, a druhým
pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ 14Toto vše slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu. 15Řekl
jim: „Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem
ohavnost.“
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.‘“

ÚT 30. ledna – Správci Božích tajemství

Ko 2:2.3 „2Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; 3v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.“
1Tm 3:16 „Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od
andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.“
Ř 11:25 „Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele
propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.“
Ř 16:25 „Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno.“
1K 2:1-7 „1Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo
moudrostí.
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Týden od 28.1. do 3.2.

Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. 3Přišel jsem k vám sláb,
s velkou bázní a chvěním; 4má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se
Duchem a mocí, 5aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 6Moudrosti sice učíme, ale jen
ty, kteří jsou dospělí ve víře – ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě, 7nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.“
1K 15:51 „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni.“
Ef 1:9 „Když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal.“
Ef 3:3.4.9 „3Dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. 4Z toho můžete vyčíst, že
jsem porozuměl Kristovu tajemství, … 9a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil.“
1K 4:1 „Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.“
1Tm 3:9 „Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí.“
J 1:1-3 „1Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“
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Ř 6:23 „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Ef 1:7 „V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.“

ČT 1. února – Zodpovědní správci
2K 5:10 „Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za
to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“
Gn 39:9 „V tomto domě není nikdo větší než já. Nevyňal z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych
se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!“

Týden od 28.1. do 3.2.

PÁ 2. února – Podněty k zamyšlení
Ve Starém zákoně slovem „správce“ překládáme výraz ašer al bajit – „ten, kdo je nad domem“. Text Gn
43,19 se dá přeložit i takto: „Přistoupili tedy ke správci Josefova domu a hned u vchodu ho oslovili.“
I v tomto textu se správce stará o něco velmi cenného, co mu však nepatří. V jistém smyslu je jeho poslání
náročnější, než kdyby měl na starosti vlastní majetek.
V Novém zákoně je význam správcovství ještě širší. „V Novém zákoně jsou starozákonní myšlenky spojené
s idejemi a koncepty prvního století. Biblické učení o správcovství je tím obohaceno. V souvislosti se správcovstvím se v Novém zákoně nejčastěji používají slova odvozená ze slov oikos a oikia (dům). Oikonomos se
stará o dům, je tedy správcem, manažerem. Oikonomia znamená ,správa domu‘ a má širší význam.“ (Handbook of Seventh-day Adventist Theology, Hagerstown, Md.: Review and Herald Publishing Association,
2000, str. 653)

ST 31. ledna – - Správci Boží milosti

1Pt 4:10.11 „10 Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci
milosti Boží v její rozmanitosti. 11 Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou
dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků.
Amen.““
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Otázky k rozhovoru
1. Když Adam jedl ze zakázaného stromu, nepřevzal za své jednání zodpovědnost. Bůh se ho pak na jeho
skutek zeptal. Jak mu Adam odpověděl? (Gn 3,12) Jednou z prvních lidských reakcí po pádu do hříchu byla
snaha svalit vlastní vinu na někoho jiného. Adam nedokázal nést za své jednání osobní zodpovědnost. Jak
se můžeme vyhnout tomu, abychom z vlastních chyb obviňovali ostatní?
2. Ve třídě sobotní školy uvažujte nad tím, co znamená být správcem duchovních darů.
3. Zamysli se nad trojandělským poselstvím ze Zj 14,6–12. V textu jsou vyjmenovány některé duchovní
pravdy, jejichž správci také jsme. Které to jsou?

Zj 14:6-12 „6Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům
země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala
hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ 8Za ním letěl druhý anděl a volal:
„Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ 9Za nimi letěl třetí
anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,
10
bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před
svatými anděly a před Beránkem. 11A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká
před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. 12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží
přikázání a věrnost Ježíši.““
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