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 Texty na tento týden – Ef 5:15–17; Ko 3:23; L 12:35–48, J 4:14; Sk 3:21; 1K 9:24–27 
 

 Základní verš 
„Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Dotazuji se na tvoji vůli celým 

srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.“ 
(Ž 119:9-11) 
 

   Tvoje návyky ukazují smysl a směřování tvého života. Nejvěrnějšími správci jsou ti, kteří si vytvoří dobré 
návyky. Daniel měl ve zvyku se denně modlit (Da 6,11). Pavlovým zvykem bylo trávit čas v synagoze        
(Sk 17,1.2). Píše: „Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy‘“ (1K 15,33). To špatné ve svém 
životě, návyky nevyjímaje, bychom měli nahradit dobrým. 
   „Naše návyky utvářejí to, jací jsme – dnes i ve věčnosti. Životy těch, kteří pracují na dobrých návycích    
a jsou věrní v povinnostech, budou jako jasné světlo zářit na cestu ostatním.“ (4T 452) 
   Návyk je nejrychlejší cestou k dosažení cíle. Je rozhodnutím, které v nás postupem doby pevně zakořenilo. 
Nemusíme nad tím ani přemýšlet a chováme se podle něj. Může být velmi užitečný, nebo naopak škodlivý. 
Tento týden se budeme věnovat návykům, které správci pomáhají dělat svou práci na Božím díle dobře. 
 

 Týden ve zkratce: 

- Mít Boha na prvním místě 
- Čekat na Ježíšův návrat 

- Moudře využívat čas 
- Zachovat si zdravou mysl, tělo i duši 
- Mít sebekázeň, být rozvážný 
- Podněty k zamyšlení 

 

NE 18. března – Mít Boha na prvním místě 
Mt 22:37.38  „37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší          

a celou svou myslí.‘ 38To je největší a první přikázání.““ 
Ex 20:3  „Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ 
Mt 6:33  „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ 
Jr 29:13  „Budete mě hledat a naleznete mě , když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“ 
L 2:49  „On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?““ 
Mt 22:37  „On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘“ 
 

PO 19. března – Čekat na Ježíšův návrat 
L 12:42-44  „42On odpověděl: „Když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdí-

lel 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.““ 
L 12:35-41.45-48  „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 roze-
dnění 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?“ … 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.“ 
 
 

 

Fp 3:20  „My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.“ 
Žd 11:10  „(Abraham) upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh.“ 
Žd 10:25  „Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více 
vidíte, že se blíží den Kristův.“ 
Tt 2:13  „Očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“ 
Mk 8:38  „Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn 
člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.“ 
2K 4:18  „Nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.“ 
 

ÚT 20. března – Moudře využívat čas 
Jk 4:14  „Vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže        

a potom zmizí!“ 
Kaz 3:1.6-8  „1Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: … 6je čas hledat i čas 

ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; 7je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; 8je čas milo-

vat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.“ 
 

ST 21. března – Zachovat si zdravou mysl, tělo i duši 
Zj 21:1.4.5  „1A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již 

vůbec nebylo. … 4a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už 

nebude – neboť co bylo, pominulo. 5Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: 

„Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.““ 
Fp 4:8  „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má 
dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“ 
Iz 26:3  „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.“ 
Př 14:30  „Mírné srdce je tělu k životu, kdežto žárlivost je jako kostižer.“ 
Ž 86:4.5  „4Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši, 5neboť ty jsi, Panovníku, 
dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.“ 
Ž 37:7  „Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo 
strojí pikle.“ 
3J 1:3  „Velice jsem se zaradoval, když přišli bratří a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě.“ 
1Te 5:23  „Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu 
našeho Pána Ježíše Krista.“ 
 

ČT 22. března – Mít sebekázeň, být rozvážný 
1K 9:24-27 B21  „24Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? 
Běžte tak, abyste ji získali. 25Každý závodník má přísnou sebekázeň – oni to dělají pro věnec, který 
zvadne, my ale pro ten, který nezvadne. 26Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne 
jako bych rozrážel jen vzduch. 27Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, 
sám nebyl vyřazen.“ 
2Tm 1:7  „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“ 
Žd 5:14  „Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od 
špatného.“ 
1Pt 1:15  „Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.“ 
1Tm 4:7  „Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti.“ 
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PÁ 23. března – Podněty k zamyšlení 
 

   Henoch a Noe chodili s Bohem v době, kdy většina lidí byla nevěrná, vládlo násilí a láska k majetku (Gn 
5,24; 6,9). Byl to jejich obyčej. Přijali Boží milost a stali se dobrými správci darů a úkolů, které jim Bůh 
svěřil. 
   V průběhu dějin vždy existovali lidé, kteří chodili s Bohem. Daniel a jeho přátelé se „…nechali vést 
Duchem svatým a z poznání Boha udělali základ svého vzdělávání. Na modlitbách prosili Boha o moudrost 
a dokázali využít každé příležitosti, aby všestranně rozvíjeli své duševní a rozumové schopnosti. Díky tomu, 
že se neustále modlili, svědomitě studovali a zůstávali ve spojení s Neviditelným, kráčeli v Henochových 
šlépějích.“ (PK 486; OSU 182) 
   „Chození s Bohem“ je náplní práce dobrého správce. Prožívá s ním každý den. Pro moudrého správce je 
chození s Bohem zvyk. Jedině spojení s Bohem nám pomůže vyhnout se zlu, které v hříšném prostředí ohro-
žuje náš život. 
   Být dobrým správcem znamená souhlasit s Bohem (Am 3,3). Chodíme s Kristem (Ko 2,6) po cestě nového 
života (Ř 6,4), v lásce (Ef 5,2), v moudrosti (Ko 4,5), v pravdě (Ž 86,11), ve světle (1J 1,7); jdeme po pevné 
cestě (Př 4,26), bezúhonně (Př 19,1), v souladu s Božím zákonem (Ex 16,4) a děláme dobré skutky, které 
nám Bůh připravil (Ef 2,10). 
 

 

Gn 5:24  „I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.“ 
Gn 6:9  „Ale Noe našel u Hospodina milost.“ 
Am 3:3  „Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?“ 
Ko 2:6  „Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.“ 
Ř 6:4  „Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí 
svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.“ 
Ef 5:2  „Žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.“ 
Ko 4:5  „Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.“ 
Ž 86:11  „Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.“ 
1J 1:7  „Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás 
očišťuje od každého hříchu.“ 
Př 4:26  „Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.“ 
Př 19:1  „Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák.“ 
Ex 16:4  „Hospodin řekl Mojžíšovi: „Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. 
Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli.“ 
Ef 2:10  „Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Co je pravá pokora? Jakou roli má v životě správce (Mt 11,29; Ef 4,2; Fp 2,3; Jk 4,10)? Proč je důleži-
tá, jestliže chceme chodit s Bohem? 
Mt 11:29  „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým 
duším.“ 
Ef 4:2  „D dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.“ 
Fp 2:3  „V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než 
sebe.“ 
Jk 4:10  „Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.“ 
 

2. Znáš někoho, kdo bojuje se špatnými, ničivými návyky? Jak mu jako společenství můžeme pomoci? Poděl 
se o své myšlenky ve třídě sobotní školy. 
 

3. Jaké jsou další dobré vlastnosti správce? (Viz např. Tt 2,7; Ž 119,172; Mt 5,8.) 
Tt 2:7  „Sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné.“ 
Ž 119:172  „Ať můj jazyk opěvuje, co jsi řekl, všechna tvá přikázání jsou spravedlivá.“ 
Mt 5:8  „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“ 
 

4. Proč máme pocit, že čas rychle utíká? Náš pozemský život je krátký. Jak ho můžeme co nejlépe využít? 

 
 

3 4 


