Křesťan a peníze
Seminář zpracován dle knihy PENÍZE AŽ NA DRUHÉM MÍSTĚ
Bible má cca 32 000 veršů a 2350 z nich dává rady, jak nakládat s penězi, jak hospodařit, věnují se
majetku a bohatství. O modlitbě 500 veršů, o víře ještě méně.
38 podobenství a z nich 16 je věnováno problematice peněz. Bible předkládá Boží pohled na to, jak
nakládat s penězi.
Boží ekonomika počítá s budoucností, není jako ekonomika dneška – utrať a užívej si.
Několik biblických principů – v otázce peněz.
1) Způsob, jakým spravujeme peníze, ovlivní náš vztah s Bohem (Lk 16,11) – kdo nám svěří to pravé
bohatství?
2) Majetek soupeří s Bohem (Mt 6,24) – nelze sloužit dvěma pánům
3) Většina věcí v životě se týká peněz – většinu produktivního života strávíme vyděláváním peněz,
abychom je pak ve volných chvílích zase utráceli
Filipským 4,11-13 – být spokojený s tím, co mám (a nebude mi chybět to, co nemám) – videoklip
z facebooku.
Biblické principy spravování peněz nás k Bohu přiblíží, spravování peněz bez biblických principů naopak
oddálí.
I. Role Boha a role člověka
A) Bůh: 1. Paralipomenon 29,11-12, Žalm 24,1, Ageus 2,10, Žalm 50,10
a) Vlastnictví, ne panování. Všechny věci v důsledku patří Bohu. Bože, co chceš, abych udělal s tvými
penězi?
J. Wesley, když shořel jeho dům: „Boží dům shořel, o starost méně pro mě.“
b) Panování/Vedení (Žalm 135,6; Izajáš 45,6-7) – Bůh řídí vše na zemi, i to, co je těžké.
c) Zaopatření (Matouš 6,33; 1. Mojžíšova 22,14 – Hospodin zaopatří). Zaslíbil, že zaopatří naše potřeby.
Ale neřekl jakým způsobem. Např. nasycení 5000.
1. Timoteovi 6,8 – naše potřeby tvoří jídlo a oblečení. Potřeby závisí částečně i na kultuře – potřebuji
auto, pokud bydlím na venkově, k zaměstnání potřebuji vzdělání aj. – to jsou potřeby přijatelné.
Filipským 4,19.
Kým je Bůh? Pán vesmíru (Iz 40,26), Pán národů (Iz. 40,15.17), Pán jednotlivce (Žalm 139,3-4.16;
Matouš 10,30).
TO, CO MÁM, VLASTNÍ BŮH, KTERÝ JE SVRCHOVANÝM, ŽIVÝM BOHEM, KTERÝ MÁ POD KONTROLOU
VŠECHNY UDÁLOSTI
B) Člověk – dobrý a věrný správce. Správce je důležitá pozice, hned po pánovi (Žalm 8,6), Matouš 25,21;
1. Korintským 4,2 – po člověku se žádá pouze věrnost
a) Věrnost ve všech svých prostředcích – Bohu nepatří jen 10%, ale všechno

b) Věrnost bez ohledu na to, kolik máme (podobenství o hřivnách, Matouš 25,14nn)
c) Věrnost v malých věcech (Lk 16,10)
d) Věrnost ve vztahu k cizímu majetku (Lk 16,12)
e) Věrnost buduje charakter – jak nakládáme s penězi svědčí o naši osobnosti
f) Věrnost vede ke spokojenosti – když známe Boží roli a plníme tu svou.
SPOKOJENÝ MŮŽEŠ BÝT JEDINĚ TEHDY, KDYŽ BUDEŠ VĚRNÝM ZPRÁVCEM A BUDEŠ S PENĚZI
NAKLÁDAT V SOULADU S BOŽÍ PŘEDSTAVOU.
KROK 1: Současný stav mých financí.
Zmapování příjmů a výdajů. Doba nutí k utrácení – kreditní karty, nákupy on-line přes internet,
katalogy, reklamy, atd.
KROK 2: Dluh – jednej podle svého platu
Římanům 13,8; Přísloví 22,7. Bible považuje dluh za prokletí (5. Mojžíšova 28,1-2.12) nebo trest
(5.Mojžíšova 28,15.43-44). SZ a odpouštění dluhů (5. Mojžíšova 15,4-5.8), dluh se měl odpouštět po 7
letech (15,1-3) – existuje naděje!
Dluh se spoléhá na zítřek (Jakub 4,13-15).
Kdy je dluh možný?
1) Pořízená položka je aktivum – potenciál zhodnocení nebo generování příjmů.
2) Hodnota položky se rovná obnosu dluhu, nebo ho přesahuje – věc má cenu, i když dluh splatím
(slouží i potom, co dluh splatím), šetří budoucí výdaje.
3) Dluh příliš nezatěžuje rozpočet (nejedeme „na doraz“)
4) Dluh nezpůsobuje úzkost (Iz 32,17).
Jak se dostat z dluhů?
1. Modlete se (2.Královská 4,1-7); 2. Napište si rozpočet; 3. Prodejte, co nepoužíváte – nepřemýšlejte,
co ztratíte, ale jak v okamžiku zmenšíte své dluhy; 4. Vypište závazky – přehled dluhů; 5. Splatit
nejmenší a nejdražší dluhy (kreditní karty, mikropůjčky); 6. Zvažte možnost přivýdělku; 7. Nebrat další
půjčky (maximálně konsolidujte); 8. Buďte spokojeni s tím, co máte; 9. Zvažte radikální změnu
životního stylu; 10. Nevzdávejte to.
Jak se vyhnout dluhům za auto / hypotéku.
1) Používat déle, než je splátka dluhu a v období, kdy už nesplácíme, posílat peníze na spoření.
2) Mimořádnými splátkami zkrátit dobu splácení a tím ušetřit na úrocích.
Vždy si nechat nějakou částku na neočekávané výdaje, resp. nedat úplně všechny peníze na splacení
dluhu.
Osobní bankrot – schvaluje soud, povinnost zaplatit během 5ti let minimálně 30% dluhu.
Pozor na ručení. Přísloví 17,18; Přísloví 6,1-5

BŮH NECHCE, ABYCHOM SE DÍKY ZADLUŽENOSTI DOSTALI DO SITUACE, KDYBYCHOM MU NEMOHLI
SVOBODNĚ SLOUŽIT.
Krok 3: HLEDEJ RADY – NECH SI PORADIT
a) Bible – Žalm 119,24
b) Zbožní lidé – Žalm 37,30-31. Manželský partner. Rodiče (Přísloví 6,20-22). Více rádců (Přísloví 15,22)
Pozor na rady lidí, kteří mohou získat profit z našeho rozhodnutí ohledně nakládání s penězi.
Ověřený finanční poradce – nevnucuje se, dokáže upozornit i na rizika.
KROK 4: POCTIVOST NA 100%
Nepodvádět. Přísloví 13,11: Jmění snadno nabyté se zmenšuje. Neuplácet (2. Mojžíšova 23,8)
Požehnání pro poctivé
Blízkost Bohu (Přísloví 3,32)
Požehnaná rodina (Přísloví 20,7)
Dlouhý život (Přísloví 12,19)
Blahobyt (Přísloví 15,6)

Prokletí pro nepoctivé
Nepřátelství s Bohem (Přísloví 3,32)
Rodinné problémy (Přísloví 15,27)
Smrt (Přísloví 21,6)
Chudoba (Přísloví 13,11)

BŮH VYŽADUJE NAPROSTOU POCTIVOST I V MALÝCH ZÁLEŽITOSTECH.
KROK 5: DÁVÁNÍ – štědře
Skutky 20,35: Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.
Důležitý je správný postoj (1. Korintským 13,3).
Dárce je obohacován ve 4 oblastech (není tak obohacen jen obdarovaný):
a) Zvýšení důvěrnosti vztahu k Bohu (Matouš 6,21)
b) Rozvoj charakteru (1. Timoteovi 6,18-19) – Kristus je nesobecký, směřujme k němu.
c) Poklad v nebi (Matouš 6,20)
d) Zisk na zemi (Přísloví 11,24-25 a 2. Korintským 9,6-8)
Kolik dávat? V SZ je desátek, v NZ nemáme přesnou cifru. Orientačně desátek jako minimum a nadto,
jak nás Bůh vede.
Model dávání: a) osobní (každý má dávat bez ohledu na to, zda je chudý nebo bohatý); b) pravidelné
(1. Korintským 16,2 – první den týdne); c) z vlastních úspor (co může postrádat); d) promyšlené (2.
Korintským 9,7)
Komu dávat: a) rodina, b) místní církev, c) chudí lidé (Matouš 25,34-45)
Dopad (ne)dávání na tři oblasti křesťanského života: a) modlitba a její vyslyšení (Izajáš 58,6-9; Přísloví
21,13); b) zaopatření (Přísloví 28,27); c) blízký vztah s Ježíšem (Jeremjáš 22,16)
KROK 6: TVRDÁ PRÁCE, ale zároveň vyvážená s ostatními složkami života
Nepracovat ani nejméně, co to jde, ani neobětovat práci život, rodinu.

a) Bůh dává schopnost k práci (2. Mojžíšova 36,1-2); b) Bůh dává úspěch (1. Mojžíšova 39,2-3); c) Bůh
vede naše cesty (Přísloví 3,5-6).
Pracovat pilně a řádně (Koloským 3,23-24), ale nepřepracovávat se. Nemělo by to být na úkor vztahu
s Bohem či rodiny. Tvrdá práce a dostatečný odpočinek. Když jsme jen leniví, máme jen přání. Když
pracujeme příliš, máme stres a narušené vztahy.
V práci být poctivý, věrný, zbožný, ctít zaměstnavatele i své kolegy, mluvit o své víře. Důchod není
signálem nekonečného lenošení, ale možností konat jiný typ práce. V Bibli si o důchodu kromě zmínky
o lévijcích ve svatostánku nikde nečteme.
KROK 7: INVESTOVÁNÍ – pomalu, ale jistě (úspory)
Josefův princip. Přísloví 21,20. První krok z výplaty jsou dary a druhým spoření (alespoň 10% z platu).
a) krátkodobé spoření – rychle přístupné (zařízení bytu, auto, dovolená)
b) dlouhodobé spoření - penze, dědictví
Principy investování: Pomalu, ale jistě (Přísloví 21,5). Čím dříve, tím lépe. Vyhnout se riskantním
investicím slibující pohádkové výnosy. Naopak rozložit rizika (Kazatel 11,2). Spočítat si náklady – každá
investice něco stojí (poplatky, čas, zařizování). Investovat a spořit jen pokud zároveň dáváme – pozor
na chamtivost (Lukáš 12,16-21.34)
Cíle investování: 1) Zabezpečení rodiny; 2) Služba Bohu – být finančně nezávislý; 3) Řízení firmy
s rezervou
Důležité je stanovit si maximální částku spoření/investice (ochrana před hromaděním).
Zakázaný investiční cíl – stát se bohatým (1. Timoteova 6,9-11) – pokud jde o lásku k penězům, člověk
jich nebude mít nikdy dost.
Určitě se vyhnout hazardu a loterii.
Naopak měli bychom zanechat nějaké dědictví (Přísloví 13,22).
Mít připravenou poslední vůli (2. Královská 20,1). Nenechávat to až na stáří.
KROK 8: VÝCHOVA DĚTÍ KE SPRÁVCOVSTVÍ
Příjem (kapesné) – postupně zvyšovat. Tvořit rozpočet. Dávat. Spořit a investovat. Dluh – půjčit dítěti
na úrok.
Vydělávání peněz dětmi: Domácí práce. Seznamte děti s vaší prací, jak vyděláváte peníze. Brigády. Být
příkladem. Komunikovat o finančních záležitostech
KROK 9: UTRÁCENÍ – mít přehled a priority
Napsat si rozpočet a dodržujte ho. Přesně zjistěte, za co utrácíte. Nepravidelné položky spočítejte za
rok a vydělte dvanácti.
Je užitečné odkládat na nepravidelné výdaje (např. roční pojištění) pravidelně každý měsíc.
Zkuste si spočítat výdaje drobných věcí za rok – zjistíte, že třeba jen za jednu kávu denně z automatu
dáte třeba 7000Kč/ročně.
Nenakupovat impulzivně – nechte si to projít hlavou, většinou to přejde po pár dnech.

Stránky na vytváření rozpočtu: www.smoneybox.cz
Za co utrácet? Žít s perspektivou věčnosti. Snažte se žít jednoduše. Zbytečně neutrácet, ale
nezapomínat i na odpočinek. Neporovnávat se s ostatními. Neutrácet více než vyděláte.
KROK 10: CO JE OPRAVDU DŮLEŽITÉ?
Peníze jsou důležité a potřebujeme je, ale je zde něco víc. Život sám. Nejvíce si to uvědomujeme, když
se setkáváme se smrtí. Peníze skutečné štěstí nepřinášejí, nejsou špatné ani dobré, jsou neutrální.
Kazatel 5,9: Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí.
Jsme bohatí: www.globalrichlist.com
Nebuďme namyšlení. Nespoléhejme na svůj majetek. Buďte štědří.

Pár tipů:
Zajištění ochrany příjmů - pojištění
Spořit – krátkodobě x dlouhodobě
Půjčky – hlídat si RPSN a skryté poplatky. Srovnávat.

