Základ:
Modleme se, přemýšlejme a diskutujme konkrétně a prakticky:
A. Jaká jsou má obdarování
B. Jaké mám z těchto obdarování vyplývající zodpovědnosti - jsem dobrým správcem:
1) vůči Bohu
2) vůči bližním
a) lidem
b) zvířatům
c) přírodě/životnímu prostředí
3) vůči sobě samé/mu
Zkusme toto schéma aplikovat na každé téma tohoto čtvrtletí a vlastně na každé studium Písma.
Založeno na

- stvořitelském pověření Gn 1,26-28 a 2,15 - být Božím obrazem, panovat (spravedlivě jako Bůh),
obdělávat a střežit

- dvou největších přikázáních Mt 22,36-40 - Bůh-bližní-já
- Zlatém pravidlu Mt 7,12 - já na místě druhého/on na místě mém
Návrh otázek:
B. 1) vůči Bohu: Počítám s tím, že Bůh působí v mém životě a mým prostřednictvím i v životech
dalších lidí? Chci Bohu vědomě dát prostor a stát se jeho spolupracovníkem? Modlím se upřímně?
Zápasím v rozhovorech s Bohem a říkám mu všechno? I to, co by nesnesly uši druhých lidí?
B. 2) a) vůči lidem: Uvědomuji si svou osobní zodpovědnost za druhé lidi? Nepřeháním to se svou
zodpovědností za druhé lidi? Jsem vůči druhým shovívavý nebo přísný? Mám je rád nebo nad
nimi lámu hůl? Chci opravdu, aby poznali spasení v Ježíši Kristu nebo chci, aby byli jako já?
Věnuji se dětem, partnerovi, rodičům, příbuzným, přátelům, členům společenství - dostatečně
nebo příliš? Dávám druhým přednost - dostatečně nebo příliš? Týká se mě bezpráví vůči lidem na
druhé straně planety, díky nemuž si můžu koupit levné zboží?
B. 2) b) vůči zvířatům: Uvědomuji si svou osobní zodpovědnost za zvířata? Chovám se ke svým
domácím mazlíčkům odpovídajícím způsobem? Nepodporuji svým rozhodováním a nákupy
nelidské-bezbožné zacházení se zvířaty (množírny, velkochovy, výrobky apod.)? Pokud chci
zvířatům pomáhat, zjistím si jak (krmení, záchrana apod.)? Chci se o zvířatech něco dovídat (jako
Adam, když mu je Bůh přivedl nebo mravenec a jeho příklad apod.)?
B. 2) c) vůči přírodě/životnímu prostředí: Uvědomuji si svou osobní zodpovědnost za přírodu a
životní prostředí? Za vodu (šetrnější kosmetika a drogerie, hormonální antikoncepce, bazén, uměle
zasněžované sjezdovky apod.)? Za vzduch (čím topím v kamnech, musím vždy jet autem)? Za
půdu (herbicidy, insekticidy, umělá hnojiva - Jb 32,38-40)? Za rostliny (kde a jak se pěstují ty
nádherné růže z květinářství, anglický trávník bez jediného “plevele” apod.)?
B. 3) vůči sobě samé/mu: Mám se rád/a (Mt 22,39)? Mám tendenci se podceňovat nebo přeceňovat
(Ř 12,3)? Mám čas o sobě přemýšlet (1K 11,28)? Pečuji a starám se o sebe? Vím, co je v daný
okamžik důležité (Lk 10,41)?
Je to příliš radikální (Mk 11,15-17)? Jde to i jinak aniž bychom propadli fanatismu nebo zákonictví
(Mt 23,23; Kaz 7,16.17)? Jak dát do souladu vysoký Boží standard (1Pt 1,15.16) a zároveň jeho apel,
abychom si užívali dobrých věcí, které nám dává (Kaz 7,14;9,9;11,9)?

1. Nebezpečí materializmu
Soustřeďme se na:
Vyplývá nebezpečí materialismu spíše ze zbožštění věcí, z touhy po nich nebo z toho, že věci pro
mě nejsou vůbec důležité a nepřemýšlím o souvislostech jejich vzniku a používání?
Jaká je moje vlastní hodnota, z čeho pramení a co mě není jako Božího dítěte hodno?
Je špatné chtít víc? (1K 12,31)
Vyhněme se:
Jednoduchému odsuzování, černobílému vidění - např. že peníze jsou špatné, touha mít víc je
špatná, lidé “ve světě” jsou špatní…

2. Vidím, chci, vezmu si
Soustřeďme se na:
Jak nastavit a používat “filtr”, přes který prosívám to, co ke mně přichází? Jak nepropadnout
pocitu permanentního ohrožení “světem”? Příkladem nám mohou být reakce Ježíše na pokušení
na poušti - pokušení jídla a chuti, pokušení slávy a pokušení moci (M. Kašparů)
Vyhněme se:
Jednoduchému moralizování, rezignaci na užívání dobrých Božích darů.

3. Bůh, nebo mamon?
Soustřeďme se na:
Počítáme reálně s tím, že Bůh je vlastníkem, panovníkem a tím, který vládne historii, současným
událostem i budoucnosti? Tento fakt si je třeba neustále připomínat, trvat na něm, snadno se na něj
zapomíná. Co z toho pro mě osobně vyplývá? Zkuste třeba uvažovat nad některými otázkami z
úvodu.
Vyhněme se:
Představě, že chudý = věrný Bohu a bohatý = nevěrný Bohu, ale také obráceně (“evangelium
prosperity”)!

4. Opustit cestu svévolníků
Soustřeďme se na:
Prozkoumejme slovo “svévole”. Mohu být svévolný, i když si myslím, že žiji podle Božích
nařízení? Mohou nám (některá) díla “světských” umělců (v úkole zmiňovaná Janis Joplin) ukázat,
že se mýlíme nebo dokonce, že jsme pokrytečtí? Jsme ochotni tento Boží hlas vnímat?
Vyhněme se:
Neustálému opakování naučených výkladů té které pasáže z Písma a hledání potvrzení svých
představ v Písmu.

5. Zodpovědnost dobrých správců
Soustřeďme se na:
Uvědomujeme si dostatečně, že jsme pověřeni velkým úkolem být dobrými správci
zodpovědnými samotnému Bohu? Jsme hrdí na to, že můžeme a máme reprezentovat svého Boha
a zobrazovat jej druhým lidem - přesně tam, kam nás Bůh postavil: rodina, škola, práce, přátelé,
známí…? Je to pro mě přednost nebo zátěž? Po správci se nechce to, aby byl úspěšný, ale věrný

(Daniel Duda) - “Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.” (1K 4,2 ) uklidňuje vás tento postoj?
Vyhněme se:
Nesprávnému pocitu, že jsme vlastníky pravdy a že můžeme rozhodovat o dostatečnosti nebo
nedostatečnosti druhých.

6. Vlastnosti správce
Soustřeďme se na:
Které vyjmenované vlastnosti mi dělají problémy? Lze těchto vlastností dosáhnout nebo se k nim
více či méně přibližovat? A čím? Vůlí, snahou, vztahem-láskou, touhou, cvikem? Svěřme se, že
zápasíme a požádejme o modlitby druhé.
Vyhněme se:
Pocitu, že těchto vlastností nelze dosáhnout a tedy nemá cenu ani o ně usilovat. Že je to příliš
idealistické a nepraktické.

7. Věrní Bohu
Soustřeďme se na:
Je dodržování Božích nařízení cestou ke spokojenému nebo alespoň ke spokojenějšímu životu?
Odrážejí naše zvyklosti tak, jak je praktikujeme osobně nebo jako církev, smysl Božích nařízení?
Má smysl zůstávat věrný, i když dobře nerozumím významu toho kterého nařízení? Nebo mám
nejprve pochopit smysl a až poté zavést odpovídající praxi do svého života?
Vyhněme se:
Pocitu, že splněním vnějších povinností jsme naplnili smysl a význam Božích nařízení (L 11,42) a
přemýšlejme, k čemu mě mají vést a jestli nemají mít praktické naplnění v dalších oblastech.

8. Desátky
Soustřeďme se na:
Jaký pocit ve vás vyvolává placení desátků? Povzdech, o co byste měli víc, nebo radost z toho, že
Bůh vás pozval ke spolupráci? A pokud povzdech, má smysl je platit? Desátky ve Starém zákoně
nesloužily pouze pro levity, ale také jako projev solidarity v sociální oblasti. Co nás tedy desátky
mají učit (i když v naší církvi je to z praktických důvodů nastaveno trochu jinak)? Jsou ti, kteří jsou
placeni z desátků, osobně zodpovědní členům církve (podobně jak by to mělo být u politiků)?
Pokud nesouhlasím se vším, co a jak se děje v církvi, opravňuje mě to k neplacení desátků? Je o
tom někde v Písmu řeč?
Vyhněme se:
Úzkoprsému pohledu na desátky, ale zkusme v těchto nařízeních najít další souvislosti.
Opakování mnohokrát řečeného - nebo to zkusme podrobit znovu promyšlení.

9. Oběť vděčnosti
Soustřeďme se:
Jak spolu souvisí vděčnost a štědrost? Pokud dávám jen proto, “aby se neřeklo”, je to lepší než nic?
Dá se štědrost naučit? Dá se vděčnost naučit? Je štědrost ztrátová?

Vyhněme se:
Posuzování míry štědrosti u druhých.

10. Principy života správce
Soustřeďme se na:
Je nějaká oblast, např. péče o domácnost, péče o sebe sama, moje zaměstnání nebo živnost apod.,
která nespadá do oblasti křesťanovy zodpovědnosti, správcovství? Pokud ne, není to pak
nesnesitelná zátěž? Jak je tomu s pravdou? Máme ji nebo má ona nás? Lze mít pravdu, ale nemít
lásku?
Vyhněme se:
Nesprávnému pojetí pravdy, které z nás dělá povýšené, nesnesitelné posly karikatury Boha.
Konspiračním teoriím a zaručeným výkladům napasovaným na jakékoli hnutí v politice, ekonomii
či jiných křesťanských denominacích.

11. Dluhy – každodenní rozhodnutí
Soustřeďme se na:
Křesťanské správcovství vede k finanční gramotnosti, ale bez dluhů se někdy neobejdeme. Máme
nějakou zodpovědnost - osobní nebo jako společenství - pokud víme, o někom, kdo se dostává do
dluhové pasti? Děláme i jiné dluhy než jsou finanční - vůči Bohu, druhým a sobě? Jaké jsou
rozumné investice - finanční i nefinanční? Můžeme investovat, pokud víme, jak fungují světové
finanční toky?
Vyhněme se:
Extrémům, posuzování bez souvislostí, kritice druhých.

12. Návyky dobrého správce
Soustřeďme se na:
Máme nějaké dobré návyky, které nám dobře fungují? Podělme se s druhými. Jaký je
timemanagement dobrého správce? Jak dobrý správce hospodaří se svými silami - ať už fyzickými
nebo psychickými?
Vyhněme se:
Určování druhým, jak by měli jako věrní správci vypadat, jednat.

13. Výsledky věrného správcovství
Soustřeďme se na:
Jak se prakticky uskutečňuje nebýt ze světa a zároveň být světlem a solí tomuto světu? Už jste
někdy prožili výsledek svého dobrého života - přišel někdo za vámi se zeptat, z čeho čerpáte sílu a
jak to, že jste spokojení a ochotní pomoci atd.? Jste spokojení? Pokud ne, chtěli byste být? Dá se to
naučit? Pokud ano, jak? Že by za tím byla zase vděčnost? Nejednejme podle všeho, co “svět”
považuje za normální a zároveň se neuzavírejme do sebe - jak se to prakticky dělá? Co můžu
udělat já a co můj sbor?
Vyhněme se:
Chvástání, že my jsme ti dobří a vysmívání se těm “ve světě”, raději přemýšlejme, čím jim prospět.

