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 Texty na tento týden – Ž 37:21; Dt 28:12.43–45; Gn 25:34; L 14:27–30; Př 13:11.18; 21:5
 Základní verš
„Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.
Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil
zákon.“ (Ř 13:7.8)
Lidé jsou v určitých situacích ochotni půjčit druhému člověku peníze a jejich pohnutky mohou být různé.
Někdy například chtějí pomoci bližnímu v těžké životní situaci. V mnoha případech však lidé nepůjčují
z dobré vůle, ale touží vydělat.
Usilujme, pokud to jde, abychom se nezadlužovali. Když kupujeme byt, auto či stavíme sbor, půjčce se
někdy nevyhneme. Buďme však rozumní a snažme se dluh co nejdříve splatit.
Dejme si pozor. Utrácení peněz, které nemáme, je cestou, jak „chamtivost a láska k pozemským pokladům
začnou utvářet náš charakter. Když tyto vlastnosti vládnou, spasení a milost přestávají být důležité.“
(EW 267)
Vyhýbat se zadlužení vyžaduje disciplínu. V tomto týdnu se budeme věnovat biblickému pohledu na dluhy.

 Týden ve zkratce:

a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“ 7Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“ 8Pak ho ďábel
vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu 9a řekne mu: „Toto všechno ti dám,
padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ 10Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu,
Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘““
Ř 8:17 „A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu
s ním účastni Boží slávy.“
Tt 3:7 ČSP „Abychom se ospravedlněni jeho milostí stali dědici v naději života věčného.“

ÚT 13. března – Žij z toho, co máš
L 14:27-30 „27Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. 28Chce-li někdo z vás
stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? 29Jinak – až položí
základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. 30„To je ten člověk,“ řeknou,
„který začal stavět, ale nemohl dokončit.““

Př 21:20 „Žádoucí poklad a olej jsou v obydlí moudrého, kdežto hloupý člověk je prohýří.“
1Tm 6:8 „Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.“
Fp 1:21 „Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.“
Př 14:15 „Prostoduchý kdečemu důvěřuje, kdežto chytrý promýšlí své kroky.“

ST 14. března – Odmítnout dluhy

- Půjč si a utrať
- Touha mít vše tady a hned
- Žij z toho, co máš
- Odmítnout dluhy
- Šetři a investuj
- Podněty k zamyšlení

Dt 28:12 „Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat.“

Př 17:18 „Člověk bez rozumu dává ruku a svému druhovi se zaručuje.“
Př 22:7.26 „7Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele. … 26Nebuď mezi těmi, kdo dají druhému
ruku, kdo se zaručují za půjčku.“

NE 11. března – Půjč si a utrať
Ž 37:21 „Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.“
Dt 28:43-45 „43Bezdomovec, který je ve tvém středu, bude stoupat stále výš nad tebe, ty pak budeš klesat
čím dál tím níž. 44On ti bude půjčovat, ale ty mu nebudeš moci půjčit. On bude hlavou, a ty budeš chvostem. 45Dopadnou na tebe všechna tato zlořečení a budou tě pronásledovat, dokud nebudeš zahlazen,
neboť jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedbal jsi na příkazy a nařízení, která ti udělil.“
Ka 8:7 „Nikdo neví, co nastane; kdo oznámí člověku , jak bude?“
1K 10:13 „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste
nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“

PO 12. března – Touha mít vše tady a hned
Gn 25:34 „Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau
pohrdl prvorozenstvím.“

Gn 3:6 „Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy
z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.“
2S 11:2-4 „2Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu,
která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. 3David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se: „Není to Batšeba, dcera Elíamova, manželka Chetejce Urijáše?“ 4David pak pro ni poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal;
očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu.“
Žd 12:17 „Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě,
ačkoliv ji s pláčem hledal.“
Mt 4:3-10 „3Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ 4On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“ 5Tu ho vezme
ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu

ČT 15. března – Šetři a investuj
Př 13:11 „Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.“
Př 13:18 ČSP „Chudoba a hanba přijde na toho, kdo si nevšímá naučení, ale kdo zachovává pokárání, bude vážený.“
Př 21:5 „Plány jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek.“

Př 6:6-8 „6Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. 7Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce,
8
opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu.“
Kaz 11:1.2 „1Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. 2Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš,
co zlého se na zemi stane.“
Př 24:27 „Zajisti své dílo venku, starej se o ně na svém poli a potom si postavíš i dům.“
Př 15:22 „Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.“
Dt 8:18 „Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu,
kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes.“
Mt 13:44 „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá
všecko, co má, a koupí to pole.“
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PÁ 16. března – Podněty k zamyšlení
Každá schopnost a každý dar pocházejí od Boha. Mohli jsme se s nimi narodit nebo si je osvojit. Důležité
je, jak je používáme. Bůh od svých správců očekává, že své schopnosti zdokonalí vzděláním a zkušenostmi
(Kaz 10,10).
Besaleela Bůh naplnil „Božím duchem, aby měl moudrost, důvtip a znalost pro každé dílo (Ex 35,31).
Spolu s Oholíabem měli schopnost naučit své řemeslo i druhé (Ex 35,34). Můžeme se naučit být lepšími
správci. Znamená to také odstranit všechny dluhy. Své schopnosti můžeme rozvíjet čtením, vzděláním
a používáním toho, co jsme se naučili. Je třeba využít všechny příležitosti. Cvičení našich schopností nám
umožňuje dát Bohu to nejlepší a být dobrými správci.
Podobenství o hřivnách ukazuje, že každý služebník dostal podíl „podle jeho schopností…“ (Mt 25,15).
Dva správci svěřený majetek zdvojnásobili, ale třetí ho skryl do země. Vždy bychom se měli snažit zhodnotit
to, co máme. Schovávání hřiven do země nerozvíjí žádnou schopnost.
Věrná správa peněz, splacení dluhů, pěstování sebeovládání a praktická zkušenost rozvíjejí schopnosti,
které jsou Bohem požehnané. Když chceme být v něčem dobří, musíme to opakovat znovu a znovu.
„Jsou-li biblická ponaučení uplatňována v každodenním životě, pak mají hluboký a trvalý vliv na charakter. Timoteus si je osvojil a jednal podle nich. Přestože nevynikal žádným mimořádným nadáním, jeho
práce měla velký význam, protože schopnosti, které dostal od Boha, využil ve službě pro Ježíše.“
(AA 205; PNL 119)
Kaz 10:10 „Ztupí-li se sekera a nenaostří-li se znovu, je nutno víc napnout síly. Užitečná a prospěšná je moudrost.“
Ex 35:31.34 „31Naplnil ho Božím duchem, aby měl moudrost, důvtip a znalost pro každé dílo … 34Dal mu i schopnost
vyučovat, jemu i Oholíabovi, synu Achísamakovu z pokolení Danova.“
Mt 25:15 „Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.“


Otázky k rozhovoru
1. Sebeovládání je užitečná schopnost, která se projeví i tehdy, když máme finanční problémy. Jak může náš
sbor pomoci někomu, kdo se v této oblasti nedokáže ovládat?
2. Přečti si Ř 13,7.8. Co z tohoto textu je přínosem pro náš život? Jak se tyto zásady mohou projevit v našem vztahu s druhými?

Ř 13:7.8 „7Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest. 8Nikomu
nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.“

3. Setkal ses s názorem, že není důležité, zda dnes máme dluhy, protože Pán Ježíš brzy přijde? Co si o tom
myslíš?
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