Lekce 101 - Ježíš mluví o majetku – brát nebo dávat?
Biblický text k lekci: Lukáš 12,13-21 - podobenství o boháči a stodolách; Lukáš 16,1-9 (podobenství o
nepoctivém správci, podobenství o boháči a Lazarovi), 16,10-15 (Matouš 19,23-30 a Marek 10,23-31)
- Ježíš mluví o majetku; Lukáš 18,18-27 (Matouš 19,16-22 a Marek 10,17-22) - bohatý mladík; Lukáš
21,1-4 (Marek 12,41-44) - Dar vdovy
Cíle lekce:
- dítě vlastními slovy převypráví podobenství O boháči a stodolách a řekne jeho hlavní myšlenku
(chamtivost je špatná a majetkem si nezajistíme/neprodloužíme život)
- dítě vlastními slovy převypráví podobenství O nepoctivém správci a řekne jeho hlavní myšlenku
(správným použitím peněz si můžeme získat přátele, vybudovat vztahy, a to má na rozdíl od peněz
věčné trvání)
- dítě převypráví příběh O boháči a Lazarovi a popíše osud těchto dvou lidí (na základě toho si uvědomí,
že máme být štědří, protože to ovlivní, jak se budeme mít po smrti)
- dítě řekne, proč mladík nemohl následovat Ježíše a vysvětlí, proč majetek brání (může bránit)
v následování Ježíše
- dítě si uvědomí, že není důležitá částka, kterou dávám, ale s jakým postojem dávám (zda z nadbytku
a jen trochu se omezím, nebo z nedostatku a musím projevit 100 % důvěru v Boha)
- dítě chápe, že peníze (majetek) není sám o sobě špatný a křesťan = chudý člověk, ale je důležité, jak
s majetkem nakládám, zda v něho nevkládám větší důvěru než v samotného Boha, který mi ten
majetek dopřál (nelze sloužit Bohu i majetku)

Klíčové verše:
Lukáš 12,15: „A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má
nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“
Lukáš 16,9: „Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine,
budete přijati do věčných příbytků.“
Lukáš 16,13: „Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého
milovat, k jednomu se přidá, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“
Lukáš 18,24-25: „Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo
mají bohatství! Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“
Lukáš 21,3b-4a: „a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť
ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku.“
Biblická fakta:
Podobenství o boháči Bohatému člověku se hojně urodilo. Až si lámal hlavu s tím, kam složit
a stodolách
úrodu. Rozhodne se zbořit staré stodoly a postavit nové. Do nich
shromáždí obilí a další zásoby. Je spokojen a cítí se zajištěn na mnoho let,
může si užívat, jíst, pít, být veselé mysli. Ale Bůh mu řekne, že je blázen, a
ještě tu noc zemře.

Ježíš v podobenství varuje před chamtivostí a ukazuje, že ani nadbytek
majetku život nezajistí
Podobenství
o Správce u svého pána špatně hospodařil a jeho pán se rozhodl ho
nepoctivém správci
propustit. Správce si chce udělat přátelé u lidí, kteří jeho pánovi dluží, a tak
jim odpustí část dluhu. Prvnímu dlužil 100 věder oleje, nově jen 50. Druhý
dlužil sto měr obilí, nyní jen 80. Pán pochválil toho nepoctivého správce.
Ježíš v podobenství chtěl ukázat na to, že použít peníze můžeme na získání
přátel.
Podobenství o boháči Boháč se nádherně oblékal, denně hodoval x u jeho domu lehával žebrák,
a Lazarovi
plný vředů, jmenoval se Lazar, chtěl se najíst alespoň z drobků onoho
bohatého pána. Oba umřeli – Lazar byl přenesen do nebe, boháč do pekla,
kde byl mučen a trýzněn žízní.
Role se otočily – boháč trpí a Lazar se má dobře. Boháč prosí, aby Lazar
přišel z nebe a varoval jeho bratry před podobným stylem života, aby
nedopadli jako on. Myslí si, že když uvidí někoho, kdo vstane z mrtvých, že
poslechnou. Ježíš říká, že pokud neposlouchají Písmo (Zákon a Proroky),
neuvěří ani kdyby se jim někdo zjevil z mrtvých.
Bohatý mladík
Jeden mladík se ptá Ježíše, co má dělat, aby měl podíl na věčném životě.
Ježíš mu říká, aby dodržoval přikázání. Ty všechna onen mladík dodržoval.
Ježíš jej vybídne, aby rozdal svůj majetek chudým a následoval jej. To
udělat nechtěl, měl mnoho majetku.
Ježíš mluví o majetku Nikdo nemůže sloužit Bohu a penězům zároveň. Kdo je věrný v malé věci,
bude věrný i ve velké.
Bohatý těžko vejde do Božího království, to spíše projde velbloud uchem
jehly.
Dar vdovy
Bohatí vhazují do chrámové pokladnice hodně peněz x chudá vdova hodila
jen dvě drobné mince. Rozdíl byl ten, že bohatí dávali z nadbytku, vdova
dala z nedostatku. Ježíš poukazuje na cenu daru vdovy (dala vše), dala více
než všichni ostatní dohromady.
Pro zvídavé:
➢ Ježíš říká podobenství o boháči a stodolách, když ho někdo ze zástupu prosí, aby domluvil jeho
bratru, který se s ním nechce rozdělit o dědictví
➢ Lazar v podobenství o boháči a Lazarovi byl přenesen do klína Abrahamova (obraz pro nebe)
Myšlenky ke 101. lekci (aplikace):
• Boháč a stodoly – Ježíš poukazuje na chamtivost (schraňování peněz, obklopování se penězi),
vede ke zkáze; majetek nám život nezajistí, resp. náš život není zajištěn tím, že máme mnoho
majetku → cítím se bezpečně? zajištěn? majetek nám život nezajistí; pozor na to, abychom
nehromadili majetek s tím pocitem, že jsme zabezpečeni
• Nepoctivý správce – Ježíš v tomto podobenství dává do kontrastu majetek x majetek; správce
není dobrým správcem a místo toho, aby se snažil napravit svou chybu, tak svého pána ještě
obírá o peníze→ nejde tu v prvé řadě o peníze (pán jich má dost), ale jde o to ukázat, že i peníze
můžeme použít na to, abychom si získali přátele, protože jedině lidi si s sebou „vezmeme do
nebe“, veškerý hmotný majetek zůstane na zemi → peníze, majetek můžeme použít k dobrým
účelům, k získání přátel, protože přátelství, lidé mají větší hodnotu (proto pán toho správce
pochválil, protože věděl, že vztahy s lidmi jsou důležitější než peníze); toto podobenství ale
není návodem jak špatně hospodařit a okrádat zaměstnavatele!
• Boháč a Lazar – boháč měl hodně, ale nechtěl se rozdělit; po smrti se role otočily, boháč se
měl „hrozně“, ale už bylo pozdě to napravit; peníze (majetek, bohatství), které máme (a zde
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v ČR jsme oproti většině lidí bohatí), má sloužit k tomu, abychom se dělili s lidmi, kteří toho
tolik nemají, nebo kteří nemají téměř nic→ je to výzva Ježíše ke štědrosti, protože to, jak jsme
jednali zde na zemi, se obrátí proti nám, až zemřeme
Chudá vdova - vdova měla na rozdíl od boháče minimum (skoro nic), ale dala vše, co měla →
není rozhodující absolutní suma, kterou dáváme Pánu Bohu (a tím pádem i druhým lidem), ale
postoj, s jakým dáváme a jak v tomto dávání důvěřujeme Bohu, že se o nás postará; dávat
méně z nedostatku má pro Boha větší cenu, než dávat hodně z nadbytku → Bůh nejvíce ocení
ten dar, který dáváme z nedostatku, protože pak se musíme spoléhat na Něj samotného, a o
to jde, spoléhat se na Pána Boha, nikoliv na majetek, kterého nám ještě dost zůstalo, když
dáváme pouze z našeho nadbytku → pokud mám alespoň něco, vždy mohu dávat
Bohatý mladík a Ježíšova řeč o majetku – zásadní v tom příběhu je skutečnost, že mladík
postavil své bohatství (majetek) nad Ježíše; nevydal Ježíšovi tuto oblast života, i když se jinak
jistě choval svědomitě, nábožně → tvůj přístup k majetku, bohatství odhalí tvůj skutečný vztah
k Pánu Bohu; doufám více v mé bohatství, nebo jsem ochoten se ho pro Ježíše zřící?
Neznamená to, že křesťan nemůže být bohatý, záleží na postoji, jaký k majetku máme → jak
reaguji, když mám peníze dát Ježíšovi, druhým lidem? Nechce se mi, bojím se, že zchudnu a
nebudu si moci koupit to nebo ono?
ucho jehly – tak se nazývala jedna brána do města; kde se velbloud musel celý odstrojit, dát
věci dolů, aby mohl projít; pokud nesundáme před následováním Ježíše náš „ranec peněz“,
nemůžeme vejít do Božího království, protože více chceme věřit (věříme) v peníze, doufáme
v majetek
peníze/majetek sám o sobě není špatný, ale nesmíme jej upřednostnit před Boha samotného,
máme je používat pro druhé (rozdávat) a spoléhat na Hospodina, že on sám nás zaopatří, když
dáme

SHRNUTÍ
Ježíš na několika podobenstvích ukazuje záludnost majetku (peněz, bohatství), pokud k němu máme
špatný postoj. Není špatné být bohatý, ale nese to s sebou hodně moudrosti. Majetek sám o sobě
nám život nezajistí. Schraňování majetku pro náš dobrý pocit bezpečí není cesta, kterou nám Ježíš
ukazuje. Naopak ukazuje na to, že majetek máme používat proto, abychom získali lidi, abychom
vybudovali vztahy. Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Podobenství o Lazarovi a boháčovi nás varuje
před lakotou, pokud nám Bůh dává bohatství, nedává to proto, abychom plavali v penězích, ale
abychom byli hotovi rozdávat „žebrákům“, kteří jsou okolo nás. Je to často právě bohatství, které
nám dává domnělý pocit bezpečí a nedovolí nám důvěřovat Bohu samotnému, vstoupit do vztahu
s ním, vložit místo do peněz důvěru v Něj. Nejcennější dar pro Boha je ten, pokud dáváme
z nedostatku, protože to hovoří jasně o naší důvěře v Boha, že On sám se o nás postará.

3 hlavní myšlenky:
1) CHAMTIVOST JE BOHU NEPŘÁTELSKÁ, ANI MHOHO MAJETKU NÁŠ ŽIVOT NEZAJISTÍ
2) MAJETEK/PENÍZE/BOHATSTVÍ LZE VYUŽÍT PRO DORBÉ VĚCI/LZE
PŘÁTELSTVÍ/VZTAHY, KTERÉ NA ROZDÍL OD PENĚZ MAJÍ VĚČNÉHO TRVÁNÍ

SI

JIMI

ZÍSKAT

3) POKUD CHCEME SKUTEČNĚ NÁSLEDOVAT KRISTA, MUSÍME MU ODEVZDAT I NÁŠ MAJETEK,
PROTOŽE NELZE SLOUŽIT JAK BOHU, TAK PENĚZŮM

Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Shromáždi majetek – motiv člověka, který shromažďoval do stodol. Úkolem dětí je přenášet na
určené místo pšenici (případně jiný materiál). Přenášejí jej na lžičce. Komu se podaří přenést více za
daný časový limit?
2. Odečti dluh – motiv nespravedlivého služebníka, který dlužníkům ponížil dluhy. V místnosti
(venku) budou rozmístěny kartičky s početními příklady na odčítání. Děti musí nejprve kartičky najít
(jsou umístěny viditelně a potom správně spočítat. Kdo první odevzdá všechny Početní příklady na
odečítání (odpouštění dluhů) - běhání k různým příkladům
3. Nízká překážka – motiv je projít „uchem jehly“. Úkolem dítěte je prolézt (proplazit) se opičí dráhou
s nízkými překážkami (musí se zohnout) tak, aby se těchto překážek nedotklo. Komu se to podaří
nejrychleji a s nejmenším počtem dotyků? Obměnou může být snižující se natažená šňůra (lano),
pod kterou děti procházejí tak, že se mohou naklonit jenom dozadu (kolena musí jít dopředu).
4. Házení mincí – motiv chudé vdovy, která do pokladnice hodila dvě drobné mince. Úkolem dětí je
strefit se do „pokladničky“ (krabice, jiné nádoby) s co největším počtem mincí (házejí s cca 10
mincemi). Obměnou může být to, že se hází pouze se dvěma mincemi a postupně se vzdálenost
hodu zvětšuje. Postupuje do dalšího kola ten, který ze dvou hodí alespoň jednu minci. Kdo se
dostane nejdál?

