
Ach ty finance…

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v 
soužení vždy velmi osvědčená.

Žalm 46:2



Oblasti finančních potíží

 Mám nedostatek

 Mám velké dluhy

 Finance způsobují vztahové problémy

 Peníze jsou mi modlou



Půjčuj bratru

Deuteronomium 15:7 Bude-li u tebe potřebný někdo z tvých bratří, v
některé z tvých bran v tvé zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh,
nebude tvé srdce zpupné a nezavřeš svou ruku před svým potřebným
bratrem. Ochotně mu otvírej svou ruku a poskytni mu dostatečnou
půjčku podle toho, kolik ve svém nedostatku potřebuje.



Úroky jen někomu

Deuteronomium 23:20 Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na
žádný úrok ani za stříbro ani za pokrm ani za cokoli, co se půjčuje na
úrok. Cizinci můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratru na úrok
půjčovat nesmíš, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k
čemu přiložíš svou ruku na zemi, kterou jdeš obsadit.



Morálka nad bohatství

Přísloví 28:6 Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešný obojetník,
byť bohatý.



Nenasytnost a pomíjivost

Kaz 5:9 Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost,
nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.



Boží dar

Kaz 5:18 Tak je tomu s každým člověkem; to, že mu Bůh dal
bohatství a poklady i možnost užívat jich, brát svůj podíl a radovat se
při svém pachtění, je dar Boží.



Peníze vyřeší (pod sluncem) všechno

Kaz 10:19 K obveselení se strojí pokrm a radost životu dává víno;
peníze vyřeší všechno.



Boží naplnění je zdarma

Iz 55:1 „Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo
peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a
bez placení víno a mléko!



Těžší cesta pro bohaté

Mk 10:23 Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: „Jak těžko
vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!



Peníze mohou být bohem

Ef 5:5 Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani
lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a
Božím.



Touha po bohatství je riziková

1Tm 6:9 Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha
nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.



Lukáš 12:13-21

Někdo ze zástupu ho požádal: "mistře, domluv mému bratru, ať se
rozdělí se mnou o dědictví." Ježíš mu odpověděl: "člověče, kdo mne
ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?" A řekl jim: "mějte se
na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek,
není jeho život zajištěn tím, co má." Pak jim pověděl toto
podobenství: "jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.
Uvažoval o tom, a říkal si: 'co budu dělat, když nemám kam složit
svou úrodu?' Pak si řekl: 'tohle udělám: zbořím stodoly, postavím
větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si:
teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé
mysli.' Ale Bůh mu řekl: 'blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši,
a čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak je to s tím, kdo si hromadí
poklady a není bohatý před bohem.„



Lukáš 12:22-35

Svým učedníkům řekl: „proto vám pravím: nemějte starost o život,

co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než

pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají

komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než

ptáci! Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se

znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte

starosti o to ostatní? Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají

– a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn

jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na

poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní! A

neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Po tom všem

se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy

však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Neboj

se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.

Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se

nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane

a kde mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.



Lukáš 12:35-48

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána,

až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze

těm služebníkům, které Pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se

opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či

dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. Uvažte přece: kdyby

hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do

domu. I vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho

nenadějete.“

Petr mu řekl: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“

On odpověděl: „když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim

včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku,

kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Vpravdě pravím vám, že ho

ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však onen služebník řekne: ‚můj Pán

dlouho nejde‘ a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se, tu pán toho

služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a

vykáže mu úděl mezi nevěrnými. Ten služebník, který zná vůli svého Pána, a

přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá

něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se

mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.









Naše vyznání…

Filipským 4:11-13

Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem
se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět
nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho
jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i
nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává
sílu.



BŮH JE NAŠE ÚTOČIŠTĚ NAŠE SÍLA, POMOC
V SOUŽENÍ VŽDY VELMI OSVĚDČENÁ (Ž 46:2)

Toto platí pro člověka, který má finanční problémy, když…

… mu Bůh ukazuje na jiné hodnoty

… když dokáže praktikovat skromnost

… když mu druzí ukáží jeho hříchy hospodaření

… když mu druzí vypomohou


