
„Být dobrým správcem“  
kázání:  KS Praha – region Střed, 14.4. 2019  - Lubomír Ondráček  
 
 

Boží slovo nás vede k vyváženému moudrému životu. 
 

Přís. 30, 7 – 9   
 

7 Dvojí od tebe žádám; neodpírej mi to, dříve nežli zemřu:   
8 Vzdal ode mě klam a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství,  
  zaopatřuj mě pokrmem určeným pro mě.  
9 Jinak bych se mohl přesytit, zapřít tě a říct: Kdo je Hospodin? Anebo bych  
  mohl zchudnout, krást a zneuctít jméno svého Boha.  
 
–  být bohatý nebo chudý je náročnější, než mít akorát 

 

Luk. 14, 28 – 33  
 

28 Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a 
nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby?  29 Jinak by se mu všichni, 
kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ  a nemohl by stavbu 
dokončit,  30 a říkali by: ‚Tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit.‘   
31 Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si 
napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s deseti tisíci utkat se s tím, kdo 
proti němu přichází s dvaceti tisíci?   32 Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je 
ten druhý král ještě daleko, a ptá se na podmínky míru.   33 Tak tedy žádný z 
vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem.“ 

 

–  máme plánovat, používat rozum, a současně jednat ve víře.  

    Je rozdíl mezi vírou a přáním. Nejsme majitelé, ale správci. 

 

Praktická finanční pravidla dle Wesleyho: 

získej, co můžeš 

uspoř, co můžeš 

dávej vše, co může 
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http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=L&kap=14&v=29#v29
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=L&kap=14&v=30#v30
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=L&kap=14&v=31#v31
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=L&kap=14&v=32#v32
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=L&kap=14&v=33#v33


 

Filip. 4, 12  
 

Umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen: být 
sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek.   

 
–  toto je ohromný dar, být schopen fungovat bez ohledu na míru majetku.  
Odkazuje to zpět k textu z Přísloví. V Kristu můžeme zvládnout i to, co 
přirozený člověk nezvládne. 

Kéž máme stejný postoj a zralost jako Pavel. 


