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materiály z konference ETK 2004 

 
 
 
 
 
 
 
Tento materiál je součástí projektu ČEA � Správcovství a finance. Česká evangelikální 
aliance vidí jako svou prioritu přispět ke kultivaci církve v oblasti zdravého přístupu 
k financím a správě a poskytovat relevantní zdroje, know-how, inspiraci a �kolení. 
Chceme, aby se tato oblast stala pro církev příle�itostí k růstu a aby se zbavila 
�patných návyků a postojů, které přijala z doby minulého re�imu. Věnujeme se nejen 
oblasti sborového hospodaření, ale také rodinným financím, otázkám �ivotnímu stylu 
spojených se �tědrostí a dáváním, poradenstvím v dluzích, transparentnosti církve ve 
finanční oblasti,  �kolením křesťanských NO ve fundraisingu atd. 
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Dvě perspektivy správcovství  
 

Neefektivní správcovství  
 

Správcovství = placení účtů 
 

Vyučování & Kázání  
• Málo vyučování 
• �ádné biblické studium   
• �ádné vyučování o desátcích  
• �ádné vyučování o hospodaření s 

penězi  
 

Správcovství- Bohoslu�ba 
• �ádné spojení mezi správcovstvím 

a bohoslu�bou 
 

Dynamika dávání  
• Předpoklad, �e lidé dávají týdně 

do sbírky 
• Nedostačující zprávy o darech lidí 
• �ádné vyjádření poděkování za 

dary  
• Zmatené výroční zprávy a nudné 

rozhovory o financích  
 
 

 

Efektivní správcovství 
 

Správcovství = �kolení lidí   
 

Vyučování & Kázání 
• 4-6 kázání o správcovství ročně 
• Biblické studium, diskuze  
• Vyučování o desátcích a �tědrosti 
• Semináře o hospodaření s penězi 

 
 

Správcovství- Bohoslu�ba 
• Správcovství a bohoslu�ba jsou 

kreativními způsoby propojeny 
 

Dynamika dávání 
• Zjistit, jak lidé chtějí dávat a najít 

způsoby, jak se přizpůsobit jejich 
přání 

• Přiměřené zprávy o darech lidí 
jsou pou�ity k plánování a 
povzbuzování k vět�ímu dávání 

• Lidem je pravidelně vyjádřeno 
poděkování za dary 

• Materiály o finančních a setkání 
spojená s dáváním pro misii 

 

 

Proč vyučovat o biblickém správcovství 
v místním sboru? 

 
�Na co pou�íváme peníze je svědectvím o realitě na�í lásky k Bohu. Určitým způsobem 
to dokazuje na�í lásku podstatněji, ne� hloubka na�ich znalostí, délka na�ich modliteb 
či výtečnost na�í slu�by. Tyto věci mohou být předstírány, ale pou�ívání na�eho 
vlastnictví odhaluje v pravém světle, kým vlastně jsme.� 

Charles Caldwell Ryrie 
 

1. Mandát správcovství jsme obdr�eli od Boha  
• Jsme správci Bo�ího světa - Gn 1:28-30, � 8:6-8   
• Jsme správci chudého a slabého - Dt15:11, Mt 25:31-34  
• Jsme správci evangelia - 1 K 4:1  

 
2. Správcovství je integrální součástí křesťanského učednictví  

• 2 K 8:7,  1 Tm 6: 17 � 19 
 

3. Správcovství láme moc peněz v na�ich �ivotech   
• Mt 6:24 � učí uctívat pouze jediného Boha 
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Co brání křesťanům dávat �tědře? 
 

1. Nedostatek biblické perspektivy / koncepce ve vztahu k penězům a majetku  
2. Skutečnost finančních problémů, hromadící se dluhy a nedostatečná hospodárnost 

při nakládání s finančními prostředky. 
3. Vět�ina křesťanů má omezenou vizi a omezené vztahy k nadsborovým slu�bám. 
4. Vět�ina křesťanů neplánuje své dávání způsobem, jen� má významný dopad na 

Bo�í království.  
5. Církve a kazatelé nedoká�í po�ádat lidi o příspěvky takovým způsobem, aby lidé 

rádi přispívali nebo s nimi nedoká�í pěstovat vztahy. 
6. Růst apelů nabízející potenciálním dárcům �irokou paletu volby pro dávání.  
 
Dnes si potenciální dárci kladou otázky � �Proč bych měl dát vám? Proč bych měl dát 
právě teď? Jaký dopad to bude mít pro tuto církev či tuto slu�bu?�   

 
 

SPRÁVCI BO�Í MILOSTI 
Principy dávání z 2 Kor. 8-9 

 
• Dávání je milost: 2 K 8:1,6,7,9; 9:8,14  
• Dávání je diskutováno otevřeně a srovnávacím způsobem: 8:1-5, 9:1-4 
• Dávání je zaměřeno na potřebu příjemce: 8:4, 9:12 
• Finanční dávání následuje po duchovním vydání sebe sama Bohu: 8:5  
• Dávání je součástí duchovního růstu: 8:7  
• Dávání je testem upřímnosti na�í lásky: 8:8 
• Dávání je ochotnou odpovědí Bohu, ne emocionální odpovědí na potřebu: 8:8, 9:7 
• Ochotu k pomoci je třeba uskutečnit: 8:10-11  
• Dávání je proporcionální: 8:11-12 
• Tělo Kristovo je vzájemně závislé: 8:13-15 
• Někdy lidé potřebují být povzbuzeni k dávání: 9:5  
• Dávání má být podle toho, jak se člověk osobně rozhodl: 9:7 
• Bůh sám umo�ňuje dárci dávat: 9:8 
• Dávání má v sobě zabudován vzestup: 9:11 
• Dávání má velký účinek na dárce: 9:11 
• Dávání je výrazem díkůvzdání Bohu: 9:12 

 
 

Integrace výchovy ke správcovství do 
programů učednictví v církvi 

 
1. Pou�ívej osobní svědectví. 
2. Cituj před sbírkou biblické ver�e a podej stručný komentář. 
3. Ka� sérii kázání o správcovství.  
4. Zorganizuj neděli o dávání desátků. 
5. Povzbuzuj k dávání na konkrétní účely.  
6. Pou�ívej materiály o správcovství, je� jsou zaměřeny na vztah mezi vírou a 
financemi.  
7. Začni se slu�bou finančního poradenství.  
8. Pou�ívej hosty, kteří budou vyučovat o správcovství.  
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Některé u�itečné webové stránky  
o správcovství:  
 
www.stewardshipforum.org - (stewardship materials and events)  
 
www.money.crosswalk.com - (stewardship resources and ideas)  

 
www.BuildingChurchLeaders.com - (stewardship resources)  

 
www.stewardship.org  - (resources and event from CSA/USA)  

 
www.willowcreek.com   - (the Good Sense Money programme)  
 


