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Úvod

Život kresťanského správcu
Skôr než si ako kresťania uvedomíme potrebu zmeny, musíme rozpoznať náš hriešny
stav. Úplná zmena môže nastať jedine prostredníctvom Krista, ktorý v nás pracuje.
Jedným z prejavov jeho práce v nás je oblasť správcovstva. Aj keď správcovstvo
zahŕňa v sebe rôzne aspekty kresťanského života, na úvod ho môžeme v širšom
zmysle definovať ako také zaobchádzanie s hmotným a nehmotným vlastníctvom,
ktoré oslavuje Boha.
Biblia nás učí, že správcovstvo sa, popri iných veciach, stáva mocným nástrojom
v obrane proti materializmu (túžbe vlastniť veci) alebo svetskosti všeobecne.
Svetskosť je pritom jednou z veľkých duchovných hrozieb, ktorú pred nás stavia
nepriateľ. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že bohatstvo a majetok sú lacným, umelým
korením, ktoré nakoniec stratí chuť. Mnoho ľudí bude, žiaľ, stratených, pretože sa
nedokážu odpútať od lásky k svetu. Prejavy svetského spôsobu života – „žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom“ (1Ján 2,16) – možno
zmierniť, a dokonca sa im vyhnúť vďaka princípom správcovstva uplatňovaným
v našom živote.
Práve preto sa v tomto štvrťroku zameriame na správcovstvo a na to, čo nás učí
o Božom zámere pre náš život, ktorý zahŕňa aj slobodu od lásky k svetu a všetkých jej
prejavov. Správcovstvo je každodenným praktickým dôsledkom nasledovania Ježiša.
Je prejavom našej lásky k Bohu, prostriedkom, vďaka ktorému môžeme žiť v Kristovej
pravde. Sme správcami, pretože Boh nás miloval ako prvý.
Náš správcovský život zahŕňa postoj, obrátenie, oddanosť, sebadisciplínu a omnoho
viac. Máme byť Božími vernými a dôveryhodnými služobníkmi. Nesebeckým životom
budeme žiť vtedy, keď sa všetko, čo konáme a hovoríme, bude diať v spojení s Ježišom.
V Kristovej škole objavujeme, že výsledkom správcovstva je spokojnosť spravodlivého
života. Máme sa naučiť spravovať Božie vlastníctvo na jeho slávu, a tým spolupracovať
na dokončení jeho diela.
Boží správcovia teraz vidia akoby v zrkadle, v záhade (1Kor 13,12), ale Ježiš vidí jasne.
Dôveruje nám, že budeme konať jeho dielo. Aj vtedy, keď je naše videnie zahmlené
spôsobmi sveta, sme stále zodpovední za verné spravovanie našich darov, financií,
zdravia a životného prostredia. Zámerom týchto úloh je naučiť nás, správcov, aké sú
naše zodpovednosti a ako vďaka Božej milosti môžeme tieto zodpovednosti naplniť,
nie so zámerom získať spasenie, ale ako ovocie toho, že sme spasení.
Život kresťanských správcov odráža svetu Boží charakter. V konaní tých, čo sa odvážia
stáť si za biblickými princípmi, najmä proti trendu a prúdu našej kultúry, nachádzame
krásu, radosť a bohabojnosť. Každý je v pokušení žiť bezbožným životom. Pokušenia sú všade okolo nás v zjavnej, ale aj menej zjavnej podobe. Ako kresťania, a zvlášť
kresťanskí správcovia, sme dostali recept, ako týmto pokušeniam vďaka zasľúbenej
moci uniknúť.

Na konci si vypočujeme jedno z dvoch stanovísk: „Nikdy som vás nepoznal. Odíďte
odo mňa, páchatelia neprávostí!“ (Mat 7,23), alebo „Správne, dobrý a verný sluha!
Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!“
(Mat 25,23)
Je našou nádejou a modlitbou, že obsah úloh v tomto štvrťroku nám pomôže udržať
sa na ceste, na ktorej konci budeme počuť slová: „Vojdi do radosti svojho pána!“
John H. H. Mathews je kazateľom, ktorý slúžil na Floride, v Alabame, Iowe, Missouri, Tennessee a Nebraske. Je vedúcim oddelenia správcovstva pri Severoamerickej divízii.

Budovanie spoločenstva
•
•

Rozprávajte sa v skupine o tom, čo ste zažili minulý týždeň. Ako tento zážitok ovplyvnil váš duchovný život?
Povedzte druhým o situácii, v ktorej ste vnímali výraznú Božiu prítomnosť.
Verejne vyjadrite Bohu svoju vďačnosť.

Praktický záver
•

Rozprávajte sa v skupine o tom, čo praktické vám priniesla táto lekcia štúdia
Biblie. Ako to môžete uviesť do praktického života?

Podnety k modlitbám
•
•
•

Modlite sa jeden za druhého, za svoje radosti aj starosti.
Spolu sa modlite za tých, ktorí z rôznych príčin nechodia do spoločenstva.
Ako im môžete dať najavo, že ich máte stále radi?
Modlite sa za ľudí vo svojom okolí (priateľov, susedov, príbuzných…),
ktorým by ste radi povedali o Božej láske.
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