
7. lekce
Naše peníze a majetek

To, co jsme si až doposud řekli, nám poskytlo nezbytné vědomosti,
jak spravovat všechny prvky a to, co máme, tj., náš intelekt, vůli, city,
tělo, čas a schopnosti. Jak ale víte, naše bytost není to jediné, co nám
Bůh svěřil. Je zde ještě další druh majetku, do něhož řadíme také peníze
a jmění. Následující lekce se tedy bude zabývat touto oblastí.

Je velmi důležité, abyste věděli, jak zacházet s penězi a jměním, kte-
ré Bůh svěřil do vaší péče. S tímto cílem na zřeteli vám v následující
lekci předkládáme principy, které by pro vás měly být vodítkem, skrze
něž byste měli poznat, jaký postoj zaujmout a jaké techniky si osvojit
k vykonávání svých povinností.

Přehled lekce

Stanovení principů
Zaujmout správné postoje
Spravování toho, co nám Bůh dal
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Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

• Vysvětlit, co Bible učí o člověku a bohatství.

• Aplikovat do svého života principy, které by měly křesťanského
správce vést v získávání a spravování svých peněz.

Studijní činnost

1. Toto je praktická lekce! Najdete v ní mnoho užitečných návrhů, jak
zacházet se svými penězi a jměním. Nezapomeňte odpovědět na
všechny studijní otázky!

2. Vyhledejte si a přečtěte všechny uvedené biblické odkazy.

Po ukončení lekce si jiještě jednou zopakujte, pak vypracujte samo-
statně hodnocený test a zkontrolujte si své odpovědi na otázky.
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Rozpracování lekce

STANOVENÍ PRINCIPŮ

Úkoll: Uveďte příklady a tvrzení, které jsou se shodují s tím, co Bible
učí o penězích a majetku.

V 1. a 2. lekci jsme se zamýšleli nad pojetím Boha jako vlastníka a
člověka jako správce. Co se týče peněz a jmění, jsou tyto názory ještě
důležitější, protože jsme především (více) zvyklí přemýšlet o správci
jako o někom, kdo se stará o peníze a majetek.

Boží požadavky

Peníze a majetek jsou tím, co vytváří bohatství tohoto světa. Co se
však týče peněz, představovaných zlatem a stříbrem starověku, Bůh říká:
,,Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů." (Ageus 2,8) A
co se týče jmění, především toho, které je na této zemi, Bůh prohlašuje:
.Zeměje Hospodinova." (2. Mojžíšova 9,29). Je pozoruhodné, jak ve 3.
Mojžíšově 25,23 dává Bůh Izraelcům právo užívat zemi, avšak vyhra-
zuje si na ni své vlastnické právo. O co víc je Bůh vlastníkem země než
lidé sami!

IJaký by měl být z hlediska toho, co prohlašuje Bůh, náš postoj k svému
jmění?

Ježíšovo učení

Velká část Ježíšova učení se týkala člověka a jeho bohatství. Z jeho
učení můžeme uvést základní principy:

I. Nesmíme si bohatství zde na zemi schraňovat pro sebe (Matouš 6,19-
21). Jednat tak znamená jednat jako blázen (Lukáš 12,16-21; Marek
8,36).

2. Nemůžeme sloužit Bohu i penězům (Matouš 6,24).
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3. Bohatství bychom mčli investovat v pomoci chudým. Jestliže tak
činíme, ukládáme si poklady v nebi (Matouš 6,20; 19,21; Lukáš 12,33,
16,9).

4. Pro bohaté lidi je velmi těžké dostat se do Božího království (Lukáš
18,18-25).

Všechna tato učení odhalují následující pravdu: člověk by měl bo-
hatství používat ne takovým způsobem, o kterém si myslí, že je správ-
ný, ale způsobem, jakým chce Bůh. To zní velmi rozumně, pokud si
připomeneme skutečnost, že Bůh, a ne člověk, je skutečným vlastníkem
bohatství. A kromě toho, Ježíš jasně vyjádřil skutečnost, že člověk je
pouze správcem svého bohatství v podobenství o hřivnách (Matouš
25,14-30), o nepoctivém správci (Lukáš 16,1-8) a znovu v podobenství
o hřivnách (Lukáš 19,11-26).

Co je psáno o Božích služebnících

Ve starověku byl král David jedním z těch, kteří nejlépe porozuměli,
co znamená správcovství bohatství. David vyjádřil, že Bůh je skuteč-
ným vlastníkem veškerého bohatství (1. Paralipomenon 29,12, 16-17).
A když použil bohatství, které on a celý Izrael nashromáždili na stavbu
chrámu, řekl, že dává Bohu zpět to, co mu skutečně náleží (l Paralipo-
menon 29,14,16-17).
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První učedníci nepokládali sami sebe za vlastníky toho, co měli (Skut-
ky 4,32). Místo toho se řídili Ježíšovým učením a užívali své bohatství
pro zbohacení chudých (Skutky 2,45; 4,34).

Podobně i apoštol Pavel prohlašoval, že my sami nejsme vlastníky
věcí, které v tomto světě máme; jsme jen uživateli, protože: .Nic jsme
si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést." (1. Timoteo-
vi 6,7)

2 Zakroužkujte písmeno předcházející popisu osoby, která se, co se týče
peněz a majetku, řídí učením Bible.
a) Ruda těžce pracuje, aby si vydělal peníze. Protože je přesvědčen, že

mu to, co si vydělal, patří, nakládá s penězi podle svého vlastního
uvážení.

b) Jana používá určitou část svých peněz na nákup ošacení pro děti
z jedné chudé rodiny.

c) Tomáš si všechny peníze schovává na tajném místě a hromadí je,
aby jich měl co nejvíc.

d) Jaroslav se řídí Božím vedením, že se má stát pastorem, a tudíž ví, že
si moc peněz jako pastor nevydělá.

ZAUJMOUT SPRÁVNĚ POSTOJE

Úkol 2: Ze seznamu popisů a příkladů postojů, jaké může člověk za-
ujmout vůči penězům a majetku, vyberte ty, které se shodují s učením-
Bible.

Vyhnout se dvojímu zlu

Chamtivost

Hřích chamtivosti je nenasytná touha mít stále víc. Skupina noviná-
řů dělala rozhovor s jistým multimilionářem. Jeden z nich se jej zeptal:
"Předpokládáme, že jste již naplnil veškeré své cíle. Je ještě něco, co
byste chtěl v životě získat?" Na to multimilionář odpověděl: "Mladý
muži, čeho bych skutečně chtěl ještě dosáhnout, tj. - chtěl bych získat
ještě o trochu víc, než mám teď." Jakým tyranem se může bohatství
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stát! Ježíš nemluvil do větru, když řekl: ,,Mějte se na pozoru před kaž-
dou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život za-
jištěn tím, co má." (Lukáš 12,15)

Apoštol Pavel se zmiňuje o chamtivosti jako o modloslužbě (Kolos-
kým 3,5) a dává ji na stejný seznam spolu s nejzávažnějšími hříchy
(Efezským 5,3-5). Na jiném místě říká, že ,,kdo chce být bohatý, upadá
do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb". (1.
Timoteovi 6,9). To znamená, že chamtivost není hříchem jen bohatých.
Kdosi řekl, že je to hřích, který se nikomu nechce vyznávat. A navíc
Pavel prohlásil, že kořenem všeho zla je láska k penězům (1. Timoteovi
6,10). Buďme si jisti, že milujeme vlastníka, který nám svěřil své jmění,
a ne jmění, které nám vlastník svěřil!

3 Proč nás Ježíš varoval, abychom se vyvarovali chamtivosti?

Starosti

Škodlivý pocit starostí jde ruku v ruce s nenasytností. Někdy se zdá,
že jeden z těchto citů vyvolává druhý. Ježíš však měl mnoho co říci
k přehnané péči o materiální věci. U Matouše 6,25-34 Ježíš uvádí tři
důvody, proč bychom se neměli starat:

1. Bůh nám dal život a tělo. Tento majetekje cennější než jídlo, které je
udržuje, a šaty, kterými se odíváme. A tak, když nám Bůh tyto věci
dal, dá nám také všechno potřebné k tomu, abychom se o ně mohli
starat. On nedopustí, abychom umřeli hlady nebo museli chodit po
světě nazí! Nedovolí, aby se tak stalo ptákům a květům; čím méně
nám, kteří jsme jeho správci!

2. Bůh ví, že potřebujeme stravu a oděv, a je připraven nám tyto věci
dát.

3. Každý den přináší své vlastní starosti. Proto je zbytečné, abychom
k dnešním starostem přidávali starosti a zítřek.
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Apoštol Pavel také říká, že bychom se neměli starat o nic, ale měli
bychom své potřeby přednášet Bohu v modlitbě (Filipským 4,6). Pavel
si byl jist, že se Bůh postará o veškeré naše potřeby (Filipským 4,19).

Apoštol Petr nám dává podobnou radu: "Všechnu' svou starost vložte
na něj', neboť mu na vás záleží." (1. Petrova 5,7) Zajímejme se raději o
to, jak bychom mohli činit radost tomu, který nám dává všechno, co
potřebujeme, než o věci samotné.

Asi před devatenácti lety jsem si myslel, že moje rodina nebude mit
poprvé v životě v poledne co jíst. Doma jsme prostě neměli vůbec nic
kjídlu. Rezignovaně jsme spolu s manželkou přijali, že pokud tak Pán
chce, budeme hladovět (Filipským 4,12). Přesto jsem nechápal, proč by
naše roční dcera měla prožívat hlad spolu s námi. Nezůstalo to však tak!
Bůh se postaral již deset dní předem, takže toho dne jsme dostali tolik
jídla, že nám vystačilo na více než měsíc! Je pravda, že se Bůh stará o
potřeby svých dětí. Bůh může to samé činit i pro vás, stejně jako to
udělal pro mne, pokud možná právě teď procházíte obdobím extrémní
finanční nouze.

4 Jsou nějaké věci, které vám působí starosti? Napište si je do záznam-
níku a modlete se, aby vám Pán pomohl důvěřovat, že se o ně postará.
Vyznejte mu v modlitbě, že svou starost skládáte na něho, abyste se tím
již více nemuseli trápit. Proč bychom měli své starosti předávat Bohu?

Dvě ctnosti, které je třeba rozvíjet

Spokojenost

Spokojenost s tím, co máte, ať již málo nebo mnoho, je v přímém
protikladu s chamtivostí (Židům 13,5). Spokojenost neznamená touhu
po bohatství, ale neznamená ani rezignované smíření se s chudobou
(Přísloví 30,8-9).



Naše peníze a majetek 151

Podle Matouše 25,15 Bůh rozděluje to, co má, svým jednotlivým
správcům podle jejich schopností, aby to spravovali. Jedněm dává více,
druhým méně. Pokud je však správce věrný ve spravování mála, které
má, Pán mu svěří více (Matouš 25,21). Proto bychom měli být spokoje-
ni s tím, co nám Bůh dává (1. Timoteovi 6,6, 8), a důvěřovat, že nám
v pravé chvíli dá více.

Křesťanský správce by měl rozlišovat mezi potřebami a přáními.
Bůh zaslíbil, že nám dá všechno, copotřebujeme (Filipským 4, 19), avšak
není ochoten nám dát všechno, po čem toužíme (Jakub 4,3). Protože se
o nás stará, ví také, co je pro nás nejlepší. Pokud má věřící vše, co potře-
buje, je to dostatečný důvod ke spokojenosti.

Štědrost

Ctností štědrosti je bohaté dávání. Je to jedna z Božích vlastností (1.
Timoteovi 6,17) toho, který za nás dal dokonce i vlastního Syna (Jan
3,16). Štědrost, stejně jako spokojenost, je opakem chamtivosti. Cham-
tivý člověk shromažďuje majetek sám pro sebe, avšak štědrý člověk
rozdává majetek pro dobro ostatních (Skutky 2,45; 4,34-37).

Ve 2. lekci jsme si řekli, že dávání je investováním toho, co patří
Bohu, tj. dávání je důležitou součástí křesťanského správcovství. Všech-
nu ,svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží. V tomto smyslu
můžeme říci, že zatímco chamtivý člověk bere věci, které náležejí Bohu,
a používá je tak, jak uzná za vhodné, štědrý člověk s nimi nakládá a
používá je tak, jak si to přeje Bůh.
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Bůh si samozřejmě přeje, aby každý z jeho správců byl štědrý. Tako-
vá štědrost by se měla nejprve projevovat v jeho vztahu k Bohu (2.
Mojžíšova 35,5). Nikdo by neměl předstupovat před Boha s prázdnýma
rukama (5. Mojžíšova 16,16-17).

5 Do svého pracovního sešitu si napište několik způsobů, kterými
můžete svou štědrost projevit vůči Bohu.

Vynikajícím příkladem štědrosti je Marie (Jan 12,3). Přinesla Ježíši
drahou oběť. Důležitá však nebyla cena toho, co obětovala, ale hodnota
lásky, kterou tak vyjádřila Pánu. A Ježíš řekl, že kdekoliv bude kázáno
evangelium, všude bude připomínáno i to, co Marie učinila.

Měli bychom se zamyslet nad důležitou otázkou: Může být i chudý
člověk štědrý? Podle toho, co Bible učí, ano. Ve starozákonních dobách
stanovil Bůh nařízení, že pokud člověk nemůže obětovat býčka, berán-
ka nebo kozla, přínese dvě hrdličky nebo dva holuby (3. Mojžíšova
1,14; 5,7; 12,8). Dokonce i Josef a Marie, jež byli chudí, museli tento
požadavek naplnit (Lukáš 2,24).

Příklad vdovy, která obětovala dvě drobné mince (Lukáš 21,2), po-
tvrzuje skutečnost, že chudí lidé mohou být velmi štědří. Byl velmi chu-
dá, a přesto dala ze svého nedostatku. Stejně tak i makedonští věřící,
ačkoliv byli sami velmi chudí, byli bohatě štědří, dobrovolně dávali
podle své největší možnosti (2. Korintským 8,1-3).
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6 Předpokládejme, že někteří vaši přátelé učinili následující prohlášení.
Na základě toho, co jste se naučili v této lekci, rozhodněte, s kterým
prohlášením SOUHLASÍTE, a takové tvrzení zakroužkujte.
a) "Není možné, aby chudí lidé byli chamtiví."
b) "Bible učí, že peníze jsou kořenem všeho zlého."
c) "Ježíš řekl lidem, aby se nestarali o své materiální potřeby."
d) "Rozdíl mezi chamtivým a štědrým člověkem je v množství majet-

ku, které každý z nich má."
e) "Je možné, aby chudý člověk byl štědrý."

7 Ve studijní otázce č. 6 jsme se shodli na některých tvrzeních a s jinými
jsme nesouhlasili. Přečtěte si každé tvrzení ještě jednou. V níže uvede-
né tabulce vedle stejného písmene zapište, zda souhlasíte s daným tvr-
zením nebo ne. Do další kolonky napište nejméně jeden biblický odkaz,
který podporuje pravdivost své odpovědi. První řádek uvádíme jako vzor.

Tvrzení Souhlasím nebo nesouhlasím Biblický text na podporu
mého tvrzení

a) N~ 1. Timoteovi 6,9
b)
c)
d)
e)

SPRAVOVÁNÍ TOHO, CO NÁM BŮH DAL

Vydělávat si peníze

Úkol 3: Vyberte příklady lidí, kteří aplikují principy dané v Bibli na
vydělávání peněz.

Nadpis toho článku se zdá podivný, že? Avšak vydělávání peněz
ještě nemusí nezbytně znamenat hromadění bohatství. V podobenství o
hřivnách čteme, že pán odměnil ty služebníky, kteří měli zisk, a potres-
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tal toho, který nezískal nic. To nám ukazuje, že Bůh chce, abychom
vydělávali peníze; vydělávání peněz je součástí našeho správcovství.

Můžete však položit otázku: Nejsou peníze špatné? Samozřejmě ne.
Někteří lidé hovoří o "špinavých penězích" nebo "odporném kovu",
avšak to, co je špatné, je láska k penězům a to, co je špinavé nebo od-
porné, je špatné nakládání s nimi. Peníze samy o sobě mohou být po-
žehnáním. Mohou sloužit pro Boží dílo na této zemi, pomáhat chudým
a uspokojovat lidské potřeby. Pokud správce získá užitek a má na zřete-
li tento cíl, Bůh mu požehná. Abraham, Izák a Jób byli svatí mužové a
Bůh jim žehnal úspěchem (1. Mojžíšova 12,5; 26; 12-13; Jób 1,1-3;
42,12). Boží správce se však při vydělávání peněz musí řídit určitými
principy.

J. Křesťanský správce by si měl vydělávat peníze prací. Toje pocti-
vý způsob vydělávání peněz (Efezským 4,28). Apoštol Pavel vyučoval
věřící, "aby žili řádně a živili se vlastní prací" (2. Tesalonickým 3,12) a
že "kdo nechce pracovat, ať nejí" (2. Tesalonickým 3,10). Vztah mezi
prací a odměnou za ni byl stanoven Pánem. Ježíš řekl, že dělník je ho-
den své mzdy (Lukáš 10,7). Jakou chudobou může ale věřící trpět a
jakou pohanu může Bůh z toho mít, když věřící místo práce lenoší (Pří-
sloví 13,4; 20,4; 24,30-34)!

8 Do pracovního sešitu si zapište několik způsobů, kterými se mohou
peníze stát požehnáním.

Křesťanský správce by měl pečlivě zvažovat, zda získává peníze
poctivou cestou, zda pracuje pro zisk někoho, kdo a) jej nutí, aby dělal
špatné věci svým bližním, aby lhal, klamal a podváděl, nebo b) pro spo-
lečnost, která vyrábí nebo prodává výrobky, jež ničí nebo poškozují
život jeho bližních, jako například alkoholické nápoje, cigarety nebo
zbraně.

2. Křesťanský správce by neměl získávat peníze nepoctivym jedná-
ním. Apoštol Pavel vyučuje, že Boží dělník, jako křesťanský správce,
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by neměl být chamtivý po penězích (1. Timoteovi 3,3; Titovi 1,7). Ná-
sledkem toho by věřící neměl získávat peníze následujícím způsobem:

a. Krádežemi. Názor, že okrádání bohatých je spravedlivé, je
v některých oblastech populární; Písmo však nečiní žádný rozdíl mezi
spravedlivou a nespravedlivou krádeží (2. Mojžíšova 20,15; Efezským
4,28).

b. Podivné obchody. "Obchod je obchod" je mottem těch, kteří věří,
že v obchodě je všechno možné. Mezi obchodem a morálkou nevidí
žádný vztah. Zneužívání bližních, spekulace, podvody a zpronevěry, to
všechno je považováno za běžnou součást obchodu.

c. Gamblerství, hry, sázky. Některé herní organizace otevřeně pod-
porují chamtivost, protože prohlašují, že hrát s nimi je nejkratší cestou
ke zbohatnutí. Je pravdou, že několik málo lidí jejich prostřednictvím
zbohatne na úkor toho, že mnoho lidí zchudne. Hráčská vášeň ničí ty,
kteří se her účastní. Je založena na nepoctivém základě vložení malé
částky a získání velké výhry.

9 Zakroužkujte písmeno před každým příkladem člověka, který se řídí
principy, jež Bible poskytuje pro vydělávání peněz (nabývání jmění).
a) Jiří má malý plat. Rozhodne se, že určitou částku z něj vsadí do lote-

rie, aby třeba získal více peněz, které by pak dal Pánu.
b) Marie pracuje ve skladu. Její nadřízený jí přikázal, aby do několika

sáčků označených váhou 1 kg navážila pouze 90 dkg fazolí. Řekl jí,
že pokud to neudělá, vyhodí ji z práce. Marie se rozhodla, že odejde
a bude si hledat jinou práci.

c) Zdeňkovi soused navrhuje, aby s ním šel v noci trhat ovoce ze stro-
mů, patřících bohaté rodině. Zdeňkova rodina sice ovoce miluje, on
se však rozhodne, že nikam nepůjde, protože to není správné.

Vytvořte si rozpočet

Úkol 4: Napište si rozpočet podle příkladu, uvedeného v této lekci.



156 Zodpovědný křesťan

Pro mnoho lidí je problémem, jak naložit s penězi, které si vydělali.
Obecným zvykem je, že utratí víc, než si vydělají. Důsledkem toho upa-
dají do dluhů a jsou zoufalí, protože nejsou schopni své dluhy splácet.

Rozpočet je seznam výdajů během určité doby společně s příjmem,
kterým se výdaje platí. Rozpočet pomůže danému člověku vypořádat se
s jeho současnou finanční situací; pokud má vyšší výdaje, než je jeho
příjem, musí výdaje snížit.

Můžete s vytvářením svého rozpočtu začít tak, že si na list papíru
napíšete svůj měsíční nebo týdenní příjem podle toho, jaká je vaše situ-
ace. Poté, co zapíšete svůj příjem, můžete napsat různé výdaje, které
máte. výška vašich výdajů by neměla být větší než součet vašich příjmů.

Zde je jednoduchý vzor rozpočtu, který vám nabízím jako ilustraci.
Ačkoliv sumy zde popsané nemusí odpovídat vaší situaci, ukáže vám
to, jak se rozpočet dělá.

PŘÍJEM
Plat 10000,-
Další příjmy I 500,-

VÝDAJE
Desátky a dary
Nájem
Jídlo
Oblečení
Výdaje na školu
Jízdné (benzin)
Úspory

1 400,-
4000,-
2700,-
300,-
900,-
1 500,-

700,-

Celkem II 500,- Celkem II 500,-

Díky inflaci budete muset svůj rozpočet přizpůsobovat nové situaci
tak často, jak jen to bude nutné. Pokud si však své výdaje vypočítáte
jako procentuální část ze svého příjmu, nebudete muset svůj rozpočet
měnit tak často.

10 Vypracujte si do pracovního sešitu svůj vlastní rozpočet podle vzoru,
uvedeného v této učebnici.
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Dejte Boha na první místo

Úkol5: Ze seznamu výdajů vyberte ty, které představuji desátky z vašeho
přijmu.

Jistě jste si všimli, že desátky a dary jsou na našem vzorovém roz-
počtu uvedeny jako první položka. Tak by to mělo být. Bůh má mít naši
prioritu. Vždyť vlastně všechno, co máme, dostáváme od Boha; On nám
nařídil, abychom odložili část svého výdělku, aby tak bylo dále pomo-
ženo rozvoji jeho díla na tomto světě. Tato část se skládá z desátků a
oběti. Zatímco desátky jsou desetinou toho, co je posvěceno Pánu, oběti
mohou mít různou hodnotu.

Původ desátků

Nevíme přesně, odkdy se datuje dávání desátků; co však víme, je to,
že již od časů Ábela a Kaina lidé Bohu obětovali (1. Mojžíšova 4,3-5).
Zmínku o desátcích poprvé nalézáme v době Abrahamově. Abraham
dal desátky knězi a králi Malkísedekovi (1. Mojžíšova 14,20).
Z biblického záznamu je jasné, že desátek byl již tehdy zavedeným zvy-
kem; není zde ani náznak, že by desátek byl dán pouze při této příleži-
tosti. Je zde naopak uveden důkaz, že Kaldejci, národ, z něhož Abra-
ham vyšel, dávali desátky již odedávna.

V 1. Mojžíšově 28,22 čteme, že Jákob učinil slavnostní slib, že od-
vede Bohu desátky ze všeho, co mu Bůh dá. O staletí později bylo ode-
vzdávání desátku ustanoveno Bohem jako zákon (3. Mojžíšova 27,30-
32).

Pánu Ježíši byly desátky známy (Matouš 23,23). Nekáral duchovní
vůdce za to, že dávají desátky, ale za to, že se na desátky příliš soustře-
dili a opustili mnohem důležitější věci. Ježíš jasně řekl: "Toto bylo třeba
činit (zachovávat skutečně důležité učení Zákona) a to ostatní nezane-
dbávat (desátky)."

Apoštol Pavel vyučoval sbory, že mají dávat podle principu desátků
(1. Korintským 16,1-2). Každého věřícího vedl k tomu, aby a) si dával
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stranou určitou část peněz, b) dával každou neděli (pravidelně), c) dával
určitý díl z toho, co si vydělal (a desátek je určitý díl z příjmu). Proto se
zdá, že neexistuje žádný lepší plán pro systematické dávání Bohu, než
praktikovat dávání desátků alespoň jako minimum.

II Kdy Bible poprvé zmiňuje desátky?

Jak stanovit desátek

Pokud nemáte peníze, ale máte hospodářská zvířata a to, co se vám
urodí na polích, můžete praktikovat dávání desátků stejně jako Izraelci
ve starozákonních dobách. Pokud například během roku máte 27 ovcí,
vaším desátkem budou tři ovce. Pokud jste samostatně výdělečně činní,
vašimi desátky bude 10% vašich příjmů. Pokud je váš příjem ve formě
platu či penze, např. 10 000,- Kč, váš desátek bude činit I 000,- Kč.
Může se stát, že občas, kromě svého platu, budete mít ještě jiný příjem.
Správné je dát desátky i z tohoto dalšího příjmu. Je to požehnání od
Pána! Je třeba nezapomínat, že pokud zasejeme málo, také naše úroda
bude malá; pokud však zasejeme hodně, budeme sklízet bohatou úrodu
(2. Korintským 9,6).

Požehnání vycházející z dávání desátků

U Malachiáše 3,10 nás Bůh učí, že vyleje bohatě všechno dobré na
ty. kteří dávají desátky. A pokud a tom pochybujete, Bůh vás vyzývá:
"Zkuste to se mnou!" Ti, kteří dávají desátky, nezůstanou chudší jen
proto, že jim zbude devět desetin k uspokojení svých potřeb. Ukažte mi
křesťana, který si stěžuje, že nemá dost peněz na živobytí a já vám na
něj ukáži jako na toho, kdo nedává desátky. Jistě ti z nás, kteří desátky
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dávají, vědí ze zkušenosti, že devět desetin s Božím požehnáním je víc
než deset desetin bez Božího požehnání (Přísloví 3,9).

A nakonec, je třeba zvážit svůj postoj, pokud dáváme Bohu. Ve 2.
Korintským 9,7 čteme, že bychom měli dávat "ne s nechutí ani z donu-
cení; vždyť ,radostného dárce miluje Bůh"'. Pokud jsme při dávání ne-
šťastní nebo dáváme-li jen proto, že si myslíme, že bychom měli dávat,
okrádáme se o plné Boží požehnání, které pro nás má. Pokud však dá-
váme ochotně a s radostí, jako projev uctívání, otevíráme Bohu cestu,
aby se s námi mohl sdílet o bohatství požehnání.

12 Předpokládejme, že muž jménem Tomáš má příjem 9 500,- Kč plus
750,- Kč za prodej zeleniny ze zahrádky. Zakroužkujte písmeno před
tím údajem, který představuje jeho desátky.
a) 1020,- Kč
b) 1 010,- Kč
c) 1 000,- Kč
d) 1 100,- Kč

13 Následují tvrzení o desátcích a dávání (na levé straně) a biblické
verše, týkající se desátků a dávání (na pravé straně). Přiřaďte biblický
verš k tvrzení, které tento verš podporuje .

.. ..a Požehnání je zaslíbeno těm, kdo
dávají desátky .

.. ..b Apoštol Pavel učil sbory dávání podle
principů, které jsou obsaženy
v desátcích

•... e Abraham dal desátky .

....d Jákob slíbil Bohu, že bude dávat desátky .

I) 1. Mojžíšova 14,20
2) 1. Mojžíšova 28,22
3) Malachiáš 3, I°
4) Matouš 23,23
5) 1. Korintským 16,1-2

••..e Ježíš s desátky souhlasil.

14 Přečtěte si 2. Korintským 9,6-15. Vytvořte si ve svém pracovním
sešitě seznam dobrých věcí, které věřící dostane, když dává Bohu se
správným postojem.
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Nakládat moudře s penězi

Úkol 6: Uveďte příklady lidí, kteří se řídí principy, danými pro moudré
nakládání spenězi.

Pokud je to možné, plaťte hotově

Zboží, kupované na splátky,je vždy dražší, protože prodávající vám
připočte dodatečné náklady, které bude mít. A pokud se dostaví stav
nouze, a vy nebudete schopni dodržet splátkové termíny, můžete přijít o
to, co jste koupili, io to, co jste již zaplatili.

Vyhýbejte se dluhům

Písmo nám říká, abychom nikomu nebyli nic dlužni (Římanům 13,8).
To je velká pravda. Požádat o půjčku se zdá snadným řešením finanč-
ních problémů, někdy však takováto "léčba" může být horší než nemoc.
Pokud nedokážete peníze vrátit v dohodnutém termínu, vydáváte tím
špatné svědectví, ztrácíte přítele a možná dokonce i vy sami sejdete
z cesty následování Pána. Kolik křesťanů se straní církve, protože se
příliš stydí setkat se s bratrem, jemuž dluží nějaké peníze, které nejsou
schopni vrátit! Je mnohem lepší přednášet své potřeby Bohu na modlit-
bě. On se o ně jistě postará.

Pokud však máte nějaké závazky, které musíte splnit, zaplaťte je včas.
A pokud kvůli nějaké nouzi nemůžete, nevyhýbejte se setkáním
s člověkem, jemuž dlužíte peníze. Jděte k němu a vysvětlete mu situaci.
Jistě bude ochoten posečkatještě několik dní a vy vydáte dobré svědec-
tví tím, že prokážete, že jste zodpovědnými lidmi.

15 Pokud někomu dlužíte peníze, a nejste schopni je včas splatit, co
byste měli udělat?

Nejprve kupujte to, co je nezbytné

Na své výdaje můžete aplikovat priority. Proč byste například měli
vynakládat peníze na přepychové zboží, a pak se muset obejít bez věcí,



Naše peníze a majetek 161

které nutně potřebujete? Rodiče a jejich dvě děti museli spát v jedné
posteli; hlavně že si koupili barevnou televizi!

Buďte hospodární

Ještě předtím, než něco koupíte, podívejte se na cenu. Pokud za vý-
lohou uvidíte něco, co vás zaujme, můžete stejnou věc najít o několik
obchodů dále za mnohem nižší cenu. Nemyslete si však, že jste vyhráli
terno, když se vám podaří koupit něco nekvalitního za málo peněz.
Z hlediska dlouhodobého užitku může být levná věc dražší.

Využijte co nejlépe to, co máte. Dobře pečujte o své šaty i o nábytek,
obojí pak vydrží déle. Neplýtvejte světlem ani vodou. Proč byste měli
platit vyšší účty?

Pokud jste ženou v domácnosti, můžete nejvíce ušetřit uvážením, co
a kolik se toho chystáte uvařit tak, aby vám nezůstávaly zbytky. Pokud
však zbudou, nevyhazujte je. Může je znovu využít při přípravě dalšího'
jídla nebo je darovat tomu, kdo je v nouzi. Ježíšovo vyučování, kdy
rozmnožil chléb a ryby, je pro tento účel velmi vhodné (Jan 6,12-13).

16 Zakroužkujte písmeno před každým příkladem člověka, který se řídí
zásadami, jež jsme v této lekci uvedli pro moudré nakládání s penězi.
a) Marie pečlivě plánuje, aby neuvařila více, než její rodina sní.
b) Jakub dluží Samuelovi nějaké peníze. Není schopen zaplatit svůj dluh,

a tak se vyhýbá návštěvám shromáždění sboru, do něhož oba se Sa-
muelem patří.

c) Zuzana kupuje svým dětem oblečení v prvním obchodě, na který
narazí.

d) Jiří by si rád koupil nové rádio. Nejprve však zaplatí všechno, co je
nezbytné, a zbytek sí šetří na rádio.
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Samostatně hodnocený test

1 Zakroužkujte písmeno před každým tvrzením, které se shoduje s tím,
co Bible říká o bohatství.
a) Pro ty, kteří jsou bohatí, není možné vstoupit do Božího království.
b) Král David řekl, že dává ze svého vlastního jmění Bohu.
c) To, co děláme pro druhé, přidává k našemu pokladu v nebi.
d) Bohatství země náleží Bohu, zemi však dal lidstvu.
e) Člověk, který shromažďuje a hromadí bohatství pro sebe, jedná hlou-

pě.

2 Přiřaďte každou větu (vlevo) k postoji, o němž hovoří (vpravo) .
.. ..a Tento postoj chce mít neustále víc věcí. 1) Chamtivost

.... b Tento postoj je to samé jako modloslužba.

.... c U Matouše 6,25-34 nám Ježíš zdůvodňuje,
proč bychom neměli mít tento postoj .

....rl V 1. Petrově epištole 5,7 čteme,
proč bychom neměli zaujímat tento postoj.

2) Starosti

3 Zakroužkujte písmeno před každým příkladem člověka, který má vůči
svým penězům a jmění biblický postoj.
a) Ačkoliv má Josef všechno, co potřebuje, je nešťastný, protože je

ještě mnohem víc věcí, které by chtěl mít.
b) Zuzana dostává velmi malý plat. Je to však dost na to, aby mohla

vyjít a ona je za to vděčná.
c) Tomáš má velmi málo, a tak si myslí, že se nemusí s druhými o nic

dělit.
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4 Následuje několik tvrzení, která NESOUHLASÍ s principy, jež Bible
o vydělávání peněz vyučuje. Do vymezeného prostoru napište odkazy
na biblické verše, které byste použili, abyste dokázali, že tvrzení je ne-
správné.
a. Křesťanský správce by se neměl
snažit o zisk
b. Nezáleží na tom, jak člověk své
peníze získá, pokud je použije
pro Pána.
c. Spravedlivý člověk může být
ospravedlněn, když okrádá bohaté. . .
d, Pokud věřící nechce pracovat,
ostatní by se o něj měli starat
a nosit mu jídlo.
e. Boží požehnání se nevztahuje
na materiální věci.

5 Artur a jeho žena si potřebují koupit do svého domu několik kusů
nového nábytku. Nemají však dost peněz, aby si všechny kusy koupili
najednou. Podle principů na moudré vynakládání peněz, uvedených v této
lekci, by
a) měli najít přítele, který jim půjčí potřebné peníze.
b) si měli koupit všechno, co potřebují, na splátky.
c) si měli koupit pouze tolik kusů nábytku, které jsou schopni okamžitě

zaplatit.
d) měli použít peníze, které si odložili stranou pro případ nouze.

6 Předpokládejme, že se v 5. otázce Artur a jeho žena rozhodli pro
řešení a) a našli si přítele, který jim půjčí potřebné peníze. Toto rozhod-
nutí je v přímém rozporu s principem
a) hotové platby, kdykoliv to je jen možné.
b) vyhýbání se dluhům.
c) přednostního nakupování toho, co je potřebné.
d) hospodárnosti.
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Odpovědi na studijní otázky

9 b) Marie
d) Zdeněk

1Měli bychom se na ně dívat jako na náležející Bohu, ne nám samým.

10 Vaše odpověď. Jsou vaše výdaje vyšší než váš příjem? Pokud ano,
vidíte nějakou možnost, jak výdaje snížit?

2 b) Jana
e) Jaroslav

IIBible se poprvé zmiňuje o desátcích v době Abrahama.

3 Skutečný život člověka není tvořen tím, co vlastní.

12 d) I 100,- Kč. Pokud byste vybrali a) I020,- Kč, vybrali byste sumu,
která je téměř správná. (Přesná desetina by byla 1025,- Kč. Příklad,
který však uvádíme v lekci, nám ukazuje, že desátky jsou zaokrouhleny
směrem nahoru na nejbližší stokorunu.)

4 Protože Bůh se o nás stará.

13 a. 3) Malachiáš 3,10
b. 5) 1. Korintským 16,1-2
c. 1) 1. Mojžíšova 14,20
d. 2) 1. Mojžíšova 28,22
e. 4) Matouš 23,23

5 Pravděpodobně jste uvedli takové věci, jako štědré dávání peněz, času
a schopností Bohu.
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14 Ve vaší odpovědi by měly být uvedeny následující body:
a) Budete mít všechno, co potřebujete (verše 8-10).
b) Bůh vám dá tolik, abyste vždy mohli být štědří (verš 11).
c) Druzí budou Bohu děkovat za vaše dary (verš 13).
d) Bohu bude vzdávána sláva (verš 13).
e) Ti, kteří budou požehnáni vaším dáváním, se za vás budou modlit
(verš 14).

6 c) "Ježíš řekl lidem, aby se nestarali o své materiální potřeby."
f) "Je možné, aby chudý člověk byl štědrý."

15 Měli byste jít k člověku, kterému dlužíte peníze, a vysvětlit mu svou
situaci.

7 a) Nesouhlasím - 1. Timoteovi 6,9 (Chudí lidé také mohou chtít být
bohatí).
b) Nesouhlasím - 1. Timoteovi 6,10 (Kořenem všeho zla je to láska

k penězům, ne peníze samy o sobě.)
c) Souhlasím - Matouš 6,25-34
d) Nesouhlasím- Skutky 2,45; 4,34-37; 2. Korintským 8,1-3. (Rozdíl je

v jejich postoji vůči tomu, co mají ajak s tím nakládají.)
e) Souhlasím - Lukáš 21,2-4; 2. Korintským 8,1-3.

16 a) Marie
e) Jiří

8 Vaše odpověď by mohla obsahovat následující: Peníze mohou zajistit
to, co je třeba pro práci pro Pána, pomoci chudým a uspokojit potřeby
potřebných.




