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Principy života správce  Týden od 4. do 10. března

10

Principy života správce
Texty na tento týden

Ko 1,16–18; Žd 4,14–16; 12,14; J 14,6; 2K 5,17; 1Pt 1,15.16; Zj 14,6–12

Základní verš

„Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.“ (1Te 4,7)

Samotné správcovství je velmi široký pojem. Když si uvědomíme, co všechno je jeho součástí, může se 
nám to zdát nepřehledné. Princip je sice jednoduchý, ale dotýká se mnoha oblastí a někdy ho nesprávně 
pochopíme. Církev a věřící se bez správcovství neobejdou. Být křesťanem znamená být správcem.

„Správcovství není teorie ani filozofie, ale fungující systém. Pro křesťana je opravdovým zákonem 
života. … Potřebujeme ho, abychom správně chápali život a pravdivě prožívali svou víru. Nestačí se s ním 
rozumově ztotožnit. Správcovství je projev vůle a rozhodný čin, který se dotýká každého rozměru života.“ 
(LeRoy E. Froome, Stewardship and its Larger Aspects, Mountain View: Calif., Pacific Press Publishing Asso-
ciation, 1929, str. 5)

Jaké jsou klíčové principy pro život křesťanského správce? Tento týden se budeme některým blíže 
věnovat. Pomůže nám v tom obraz kola vozu.

Budování společenství
 Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek ovlivnil ve vašem 

duchovním životě?
 Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží přítomnosti ve vašem 

životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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Neděle 4. března  Principy života správce

Kristus je náš život
16Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebes-

ké trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 17On 

předchází všechno, všechno v něm spočívá, 18on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, 

prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem. (Ko 1,16–18)

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2K 5,17)

Osobní studium
Jaké místo má Ježíš v dějinách vesmíru? Co se stane, pokud mu v našem životě dáme místo, které mu 
náleží?

Pouze pokud je Ježíš smyslem našeho života (Ga 2,20), můžeme být pravými správci. Dává nám „bla-
hoslavenou naději“ (Tt 2,13; ČSP) a    „…předchází všechno, všechno v něm spočívá…“ (Ko 1,17). Jako je osa 
ve středu kola a nese celou váhu vozu, podobně je Kristus středem života věrného správce. Pevná osa 
zajistí rovnováhu vozu a kola se dobře točí. Ježíš je pevným středem našeho života (Žd 13,8). Jeho vliv 
má zasahovat do všeho, co děláme a o čem přemýšlíme. Všechny oblasti správcovy činnosti mají jeden 
pevný střed – Krista.

„Neboť beze mne nemůžete činit nic“ (J 15,5). Středem správcovství je živý Kristus, který mění naše 
charaktery pro život dnes i ve věčnosti.

Ježíš je ústřední postavou celé Bible (J 5,39). Když chceme mít o sobě správné mínění, nesmíme zapo-
mínat na Ježíše a náš vztah s ním. Zaplatil cenu za hřích a dal svůj život jako výkupné za mnohé (Mk 10,45). 
Má úplnou autoritu a moc na nebi i na zemi (Mt 28,18) a vše má ve svých rukou (J 13,3). Jeho jméno je 
nejvznešenější ze všech a jednoho dne před ním poklekne každé koleno (Fp 2,9–11).

„Ježíš je živým středem všeho.“ (Ev 186)
Kristus je srdcem správcovství a zdrojem naší síly. Díky němu žijeme život, který stojí za to, a svědčíme, 

že je smyslem našeho života. Pavel zažil mnoho zkoušek. Ať se dělo cokoliv, měl v životě jednu prioritu: 
„Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk“ (Fp 1,21).

Aplikace
Uvědomuješ si, že Ježíš je středem všeho? Dovolil jsi Ježíši, aby vešel do tvého života? Můžeš získat jistotu, 
že v tobě Ježíš přebývá?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

-jcHB
Zvýraznění
očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

-jcHB
Zvýraznění
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

-jcHB
Zvýraznění
Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.

-jcHB
Zvýraznění
Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází

-jcHB
Zvýraznění
9Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,10aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –11a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
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Principy života správce  Pondělí 5. března

Kristova služba ve svatyni
14Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, drž-

me se toho, co vyznáváme. 15Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi 

slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. 16Přistup-

me tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. 

(Žd 4,14–16)

Osobní studium
Co můžeme na základě úvodního textu říci o Ježíši a jeho službě v nebeské svatyni? Jaký by mělo mít to, 
že o jeho službě víme, vliv na náš každodenní praktický život?

Jestliže jsme včera přemýšleli o Ježíši jako o středu našeho života, který by měl ovlivňovat vše, co 
děláme a prožíváme, pak je třeba zmínit i jeho službu v nebeské svatyni. Pomáhá nám totiž lépe pocho-
pit, co pro nás dělá dnes. Proto bychom toto téma mohli přirovnat ke středovému náboji kola. Náboj je 
připevněn na osu (poselství o Ježíši a jeho oběti) a upevňuje točící se kolo. Kristus prožil smrt a vítězné 
zmrtvýchvstání (2Tm 1,10). To je základem jeho služby za nás v nebeské svatyni (Žd 8,1.2). „Správné po-
chopení Ježíšovy služby v nebeské svatyni je základem naší víry.“ (Ev 221) Je velmi důležité ve světle této 
zvěsti správně chápat také naši správcovskou roli.

Učení o svatyni pomáhá odhalit velkou pravdu o spasení a vykoupení, která je základem veškeré 
křesťanské teologie. Svatyně zdůrazňuje nejen Kristovu smrt pro nás, ale i jeho službu v nebeské svatyni. 
Svatyně svatých obrací naši pozornost k Božímu zákonu i k závěrečnému soudu. Zaslíbení vykoupení 
všem lidem je hlavním prvkem tohoto učení. Když si uvědomíme, co pro nás Kristus udělal na kříži a co 
pro nás dělá dnes, přiblíží nám to Krista, jeho službu, poslání a učení. Uvědomíme si, jaký záměr má v ži-
votě lidí, kteří přijali roli správců.

Aplikace
Co pro tebe znamená, že náš nebeský Velekněz prošel pozemským pokušením? Může ti to pomoci v boji 
s hříchem a sobectvím?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.

-jcHB
Zvýraznění
1Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu2v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk.
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Úterý 6. března Principy života správce

Kristus je středem věrouky 
Ježíš mu řekl: „Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (J 14,6)

Osobní studium
Proč Ježíš říká, že je pravda? Jak tomu rozumíš? Co říká o pravdě v J 17,17?

V biblickém učení o Kristu je mocně vyjádřena pravda spasení a smysl kříže. Všechny věroučné články 
proto musí být propojeny se zaslíbením evangelia a se spasením. Musejí vycházet z poselství o spasení 
v Ježíši Kristu jako paprsky kola.

„Ježíšova oběť jako smíření za hřích je pravdou, kolem níž jsou sdruženy ostatní pravdy… Když studu-
jeme úžasnou oběť Vykupitele, rosteme v milosti a poznání.“ (5BC 1137)

Naše věrouka ovlivňuje to, kým jsme a kam směřujeme. Není jen sbírkou neuchopitelných teologic-
kých myšlenek a intelektuálních „pravd“. Pravá věrouka má základ v Kristu a každý její bod ovlivňuje náš 
život. Právě věrouka, kterou odvozujeme z Bible, z nás dělá adventisty sedmého dne.

Jako správci Božích hmotných i duchovních darů máme prožívat věroučnou pravdu, která udělá náš 
život lepším. „Pokud jste … byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. Odložte dřívější způsob ži-
vota, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, 
stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy“ (Ef 4,21–24).

Pavel popisuje, jak vypadá život v pravdě. Nestačí, aby správce pouze věřil biblickému učení, ani to, aby 
jej jen kázal a šířil dál. Pravda se musí prakticky projevit v našich životech a vztazích.

Aplikace
Jaký význam má pro tebe učení církve? Považuješ se za správce „evangelia“? Co to znamená, být správ-
cem učení?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.

-jcHB
Zvýraznění
21pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši.22Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,23obnovte se duchovním smýšlením,24oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
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Principy života správce  Středa 7. března

Trojandělské poselství
Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. (Zj 14,12)

Osobní studium
Co je podstatou trojandělského poselství? Co znamená pro nás, Boží správce?

Pouze dvakrát v historii lidstva varoval Bůh svět před pohromou. Nejprve kázáním Noema (Gn 6,13–18; 
Mt 24,37), později prostřednictvím trojandělského poselství (Zj 14,6–12). Obě tato varování odhalují 
výjimečný pohled na budoucnost. Naše pochopení uvedených textů se vyvíjelo, ale základní poselství 
zůstává stejné: Bůh zachraňuje člověka, nabízí ospravedlnění vírou v Krista. Jinými slovy, jádrem evangelia 
pro dnešek, zvěsti, kterou máme hlásat, je Kristus a jeho velká oběť.

Posláním adventistů sedmého dne je zvěstovat trojandělské poselství a připravovat svět na druhý 
Kristův příchod. Každý se totiž bude muset rozhodnout… Jako správci spolupracujeme při plnění našeho 
poslání s Bohem (2K 5,20; 6,1–4).

„Adventisté sedmého dne byli do světa vysláni jako strážci a nositelé světla. Byla jim svěřena poslední 
zpráva o konci světa. Přinášejí nádherné světlo Božího slova. Mají nejvznešenější úkol – zvěstovat posel-
ství prvního, druhého a třetího anděla. Žádný úkol není důležitější. Nic nesmí odlákat jejich pozornost 
od svěřeného poslání.“ (9T 19)

Druhý Ježíšův příchod je blízko. Přemýšlíme-li o událostech konce, bylo by tak snadné nechat se 
vlákat do léčky pouhého vymýšlení schémat a stanovování dat. Poselství tří andělů nás však chrání před 
nesprávnými teologickými důrazy a připomíná nám zodpovědnost, kterou máme v posledních dnech. 
Jsme správci poselství o záchraně v Kristu a naším úkolem je zvěstovat ho.

Aplikace
Když se zamyslíš nad událostmi posledních dnů, co je ve tvém životě nejdůležitější? Jak být dobrým 
správcem trojandělského poselství?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho

-jcHB
Zvýraznění
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,10bude 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.“

-jcHB
Zvýraznění
13I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí.14Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou.15A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket.16Archa bude mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro .17Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne.18S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů.

-jcHB
Zvýraznění
Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!

-jcHB
Zvýraznění
1Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno,2vždyť je psáno: ‚V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.‘ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!3Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu,4ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech
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Čtvrtek 8. března  Principy života správce

Svatost života
15Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 16Vždyť je psá-

no: „Svatí buďte, neboť já jsem svatý.“ (1Pt 1,15.16)

Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. (Žd 12,14)

Osobní studium
Porovnej texty 1Pt 1,15.16 a Žd 12,14. Co znamenají slova „být svatý“ a „svatost“? Jak to souvisí se správ-
covstvím?

Kristus chce, abychom žili svatým životem. Jeho život je příkladem, jak má svatost a dokonalé správ-
covství všech Božích darů vypadat (Žd 9,14). Snažme se, aby naše správa Bohem svěřených věcí byla 
v souladu s jeho vůlí. Správcovství je viditelným vyjádřením svatosti.

Římané přišli na to, že kolo déle vydrží, pokud na jeho obvod připevní kovový pás. Řemeslník kov 
nahřál a umístil na kolo. Potom kolo ponořil do studené vody, kov se smrštil a velmi pevně obemkl obvod 
kola. Při jízdě se tak země dotýkal kov.

Kovová obruč na kole představuje koncept správcovství. Je to moment pravdy, kdy se náš duchovní 
život dotýká praktického života. Víra se setkává s „nerovnostmi“ života, úspěchy a pády. Učení se setká 
s realitou každodenního života. Správcovství je vnějším obalem toho, kým jsme a co děláme. Je součástí 
našeho rozhodování a životního stylu. Způsob našeho života, který zjevuje Krista, je železnou obručí kola, 
která se dotýká země.

Činy mají sílu a měly by být kontrolovány oddaností Kristu. Můžeme žít se zaslíbením: „Všecko mohu 
v Kristu, který mi dává sílu“ (Fp 4,13).

 „Duch Boží posvěcuje náš charakter, vštěpuje nám Kristovu povahu. Náboženství podle evangelia 
znamená Kristus v životě, Kristus jako proměňující princip, jeho milost projevená v povaze a v dobrých 
skutcích. Zásady evangelia nemůžeme oddělovat od žádné oblasti praktického života. Každá jednotlivost 
křesťanova života má představovat život Pána Ježíše.“ (COL 384; PM 197)

Aplikace
Co můžeš udělat, abys ve svém životě vnímal Kristovu svatost a jeho proměňující moc byla znát i nave-
nek?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.

-jcHB
Zvýraznění
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Podněty k zamyšlení
Kovovou obruč na kole bylo někdy třeba znovu vyklepat a nasadit, používáním se totiž kov roztáhl a už 
tak pevně nedržel. Opravy představují správcovství a proces posvěcení v praxi. Máme mít mysl stále za-
měřenou na Krista, ať už čelíme čemukoli, i když proces může být bolestivý. Ať už je to používání peněz, 
rodinné vztahy, zaměstnání nebo něco jiného,   vše máme spravovat podle Kristovy vůle. Lekce, které se 
přitom naučíme, se někdy neobejdou bez občasného „škrábance“ či „nárazu“.

Není snadné obruč znovu nasadit ani napravit lidský charakter. Petr měl podobnou zkušenost. Vše 
prožíval s Ježíšem a rozhodně od něj nečekal slova: „Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; 
a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím“ (L 22,32). Ježíš však viděl Petrův stav pravdivě. Zanedlou-
ho poté, kdy zapřel Ježíše, se jeho život změnil. Stalo se to až po těžké zkušenosti. Jeho správcovství 
bylo obnoveno. Znovu se obrátil a svůj život nasměroval jinam. Bůh ho ale předtím musel trochu 
„opravit“.

Otázky k rozhovoru
1.  Jak spolu souvisí posvěcení a Ježíšova slova: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne 

svůj kříž a následuj mne“ (L 9,23)? Můžeme se posvěcením přiblížit Bohu?
2.  Prošel jsi někdy těžkou zkouškou, která tě naučila lépe následovat Ježíše?
3.  Jak ovlivňují náš každodenní život věroučné články? (Sobota, stav mrtvých, druhý Kristův příchod, 

stvoření atd.)

Praktický závěr
 Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při studiu Bible. Jak lze 

toto naučení uvést do každodenního života?
Podněty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat vaše společenství. 

Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi představili Boží 

lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
_______________________________________  ______________________________________

_______________________________________  ______________________________________
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