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Úvod
Život věrného správce
Dříve než si jako křesťané uvědomíme, že je v našem životě potřebná změna, musíme rozpoznat náš
hříšný stav. Úplná změna pak může nastat jedině prostřednictvím Kristova působení. Jedním z projevů
jeho práce v nás je oblast správcovství. I když v sobě správcovství zahrnuje různé aspekty křesťanského
života, můžeme ho na úvod v širším smyslu definovat jako zacházení s hmotným a nehmotným vlastnictvím oslavující Boha.
Bible nás učí, že správcovství se, vedle jiných věcí, stává mocným nástrojem v obraně proti materializmu (touze vlastnit věci) nebo zesvětštění. Zesvětštění je přitom jednou z velkých duchovních hrozeb,
kterou před nás staví nepřítel. Mnoho lidí si neuvědomuje, že bohatství a majetek jsou levným, umělým
„kořením“, které nakonec ztratí chuť. Je smutné, že mnoho lidí bude ztraceno, protože se nedokážou odpoutat od lásky ke světu. Projevy světského způsobu života – „žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba
života“ (1J 2,16; ČPS) – to vše lze zmírnit, a dokonce se jim vyhnout díky principům správcovství aplikovaným v našem životě.
Právě proto se v tomto čtvrtletí zaměříme na správcovství a na to, co nás učí o Božím záměru pro náš
život, v němž je zahrnuta i svoboda od lásky ke světu a všech jejích projevů. Správné správcovství je každodenním praktickým důsledkem následování Ježíše. Je projevem naší lásky k Bohu, prostředkem, díky
němuž můžeme žít v Kristově pravdě. Jsme správci, protože Bůh nás miloval jako první.
Náš život správce zahrnuje správný postoj, obrácení, oddanost, sebekázeň a mnohem více. Máme být
Božími věrnými a důvěryhodnými služebníky. Nesobeckým životem budeme žít, jestliže vše, co konáme
a říkáme, bude pramenit ze spojení s Ježíšem. V Kristově škole objevujeme, že výsledkem správného prožívání správcovství je spokojenost spravedlivého života. Máme se naučit spravovat Boží vlastnictví k jeho
slávě a tím spolupracovat na dokončení jeho díla.
Boží správci nyní vidí „jako v zrcadle, jen v hádance“ (1K 13,12), ale Ježíš vidí jasně. Důvěřuje nám, že
budeme konat jeho dílo. I když je naše vidění zamlžené způsoby světa, jsme stále odpovědni za řádnou
správu všech našich darů, majetku, zdraví a životního prostředí. Záměrem těchto úkolů je naučit nás, správce, jaká je naše odpovědnost a jak díky Boží milosti můžeme tuto odpovědnost naplnit – ne se záměrem
získat spasení, ale jako ovoce toho, že jsme spaseni.
Život křesťanských správců odráží Boží charakter světu. V jednání těch, kteří se odváží stát za biblickými
principy, zejména proti trendu a většinovému proudu naší společnosti, nacházíme krásu, radost a zbožnost. Každý je v pokušení žít bezbožným životem. Pokušení jsou všude kolem nás ve zjevné, ale i méně
zjevné podobě. Jako křesťané, a zvláště křesťanští správci, jsme dostali recept, jak těmto pokušením díky
zaslíbené Boží moci uniknout.
Na konci uslyšíme jeden z těchto výroků: „Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte
nepravosti“ (Mt 7,23) nebo: „Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad
mnohým; vejdi a raduj se u svého pána“ (Mt 25,23).
Je naší nadějí a modlitbou, že nám poselství úkolů v tomto čtvrtletí pomůže jít po cestě, na jejímž konci
uslyšíme slova: „Vejdi a raduj se u svého pána.“
John H. H. Mathews sloužil jako kazatel na Floridě, v Alabamě, Iowě, Missouri, Tennessee a Nebrasce.
Je vedoucím oddělení správcovství při Severoamerické divizi.

