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Vedeli ste, ko ľkokrát Boh hovorí v Biblii o… 

Krste? 40 veršov                Modlitbe?  275 veršov          Viere? 350 veršov        Láske? 650 veršov   

Financiách/ Materiálnom vlastníctve/Bohatstve? 2 350 veršov   

Vaša definícia finančnej slobody:___________________________________________________ 

Nová definícia finančnej slobody: Stavanie Tvojho života na Božích  finančných princípoch, takým 
spôsobom môžeš úplne dôverovať Bohu, že Ťa bude viesť a zabezpečovať po všetky dni tvojho 
života. 

Ľudské cesty  Božie cesty  

1 – Vec, ktorá sa Boha netýka  Kľúčová vec pre tvoj duchovný život  
Luk. 16:11  Keďže ste neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? Luk. 12:34 Lebo kde 
je váš poklad, tam bude aj vaše srdce Zjav. 3:17-18 "Keď hovoríš: som bohatý , zbohatol som, nič nepotrebujem, 
a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý, radím ti: kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, 
aby si zbohatol, biele rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a kúp si kolýriovej masti 
pomazať si oči, aby si videl.  

 

2 – Všetko, čo mám, je “Moje”  Všetko, čo mám, je Božie  

Deut 8:17,18  Nehovor vo svojom srdci: Moja sila a moc mojej ruky mi zadovážila toto bohatstvo. Pamätaj na 
Hospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva silu získavať bohatstvo, aby utvrdil svoju zmluvu, ktorú s prísahou 
zasľúbil tvojim otcom, ako je to dnes. Žalm 62:11 ..Ak rastie majetok, neprikladajte srdce.    Žalm 24:1 
Hospodinova je zem i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú. Kol 1:17 "On je pred všetkým, a všetko spolu 
má v Ňom svoje bytie. Tiež si pozri: ����1 Kron 29:11  ���� Žalm 50:12  ����1 Kor 10:26 

 

3 – Potrebujem viac pe ňazí Zvládam to s tým, čo mám  

Kaz. 5:10 Ak sa množí majetok, množia sa aj tí, čo ho míňajú..     Luk. 16:10 Kto je verný v najmenšom, je verný 
aj vo veľkom a kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý  aj vo veľkom.  Žalm 37:16  Lepšie je máličko, 
čo má spravodlivý, ako nadbytok u mnohých bezbožných.  
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4 – Žiť pre potešenie  Žiť so sebaovládaním  

Prís 21:17  Kto miluje radovánky, bude bedárom. Kto má rád víno a olej, nezbohatne.  Prís 23:19  Nepatri medzi 
pijanov vína, ani medzi žráčov mäsa...lebo pijan i žráč schudobnie, a ospanlivosť oblieka do handár. Luk 15:13-
14  ..mladší syn...v hýrení premrhal si imanie. Keď už všetko premrhal...začal núdzu trpieť. Títovi 2:11-12 Lebo 
zjavila sa milosť Božia všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli  bezbožnosti a svetských žiadostí 
a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. 

 

Ľudské cesty  Božie cesty  

5 – Milova ť peniaze  Milova ť Boha  

Luk. 16:13  Ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať;..   
Kaz. 5:10 Kto miluje peniaze, nenasýti sa peňazí.    1 Tim 6:10 Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, 
po  ktorých niektorí  zatúžili, tak zblúdili  od viery a spôsobili si mnoho bolestí.    

 
6 – MINÚŤ ich všetky  Šetri ť pre BUDÚCNOSŤ 

Prís 21:20  V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni.  Prís 22:3 Opatrný predvída 
nešťastie a skryje sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to.   Kaz 5:11 Ak sa množí majetok, množia sa aj tí, čo ho 
míňajú.  

 

    

7 - STRACH zo straty alebo ťažkých chví ľ VIERA v Boha, že sa postará  

Žalm 37:18-19  Pozná Hospodin dni bezúhonných a ich dedičstvo ostáva až naveky. Nevyjdú na hanbu v zlý čas 
a nasýtia sa v čase hladu.  Žalm 33:18-19  Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú 
Jeho milosť, aby im od smrti zachránil život a zachoval ich živých v čase hladu.  Rim 8:35  Kto nás odlúči od lásky 
Kristovej? Súženie... alebo prenasledovanie alebo hlad...? Tiež pozri: �Gén 12:10 Abrahám   �Gen 26:1 Izák   
�Gen 41:29,30,50 Jozef �Gen 42:5 Jákob � Rút 1:1-4 Rút   �2 Sam 21:1 Dávid   �I Kráľov 18:2 Elijáš 
�II Kráľov 4:38 Elizeus    �Neh 5:3 Nehemiáš   �Jer 52:6 Jeremiáš   �Skutky 11:28 

 

 

8 – Závis ť voči OSTATNÝM  Byť SPOKOJNÝ  

Žalm 73:2-28 Ale mne sa takmer uchýlili nohy...Lebo som závidel chvastavým, keď som zrel blaho 
bezbožných...Hľa, to sú bezbožní: hromadia bohatstvá, súc večne bezpeční.  Žid 13:5-6  Vaše správanie nech je 
bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám;  1 Tim 6:6 
A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom.   Tiež pozri: � Fil 4:11,12   �Prís 23:17  �1 Petra 
2:1-2 

 

 

 



 

9 – Udržuj dobré vz ťahy so SVOJIMI 
SUSEDMI  

Zažitie Božej KREATÍVNEJ 
STAROSTLIVOSTI  

Ex 20:17 "Nepožiadaš dom svojho blížneho...ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu."     Kaz.2:26  ...ale tomu, kto hreší, 
dáva úlohu zbierať, hromadiť a dávať tomu, ktorý sa páči Bohu.   Prís 13:22  ...ale majetok hriešnikov bude 
zachovaný pre spravodlivých.  Žalm 105:44  Dal im krajiny pohanov; zdedili plody trudu národov,  Jób 27:16-17 
Ak aj nahromadí ...šatstva ako hliny, opatrí síce, ale oblečie si ich spravodlivý ...  �Iz 45:3 �Prís 28:8 �Žalm 
39:5 �Iz 23:18 �Deut 6:10-12 �Joz 11:14,24:13 �Neh 9:25  

 

Ľudské cesty  Božie cesty  

10 – HÁDKA o peniaze  SÚHLAS v modlitbe  

Prís 15:16-17 Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom ako veľký poklad, a s ním nepokoj. Lepšie je jedlo zo 
zeleniny s láskou ako vykŕmený vôl s nenávisťou.  1 Petra 3:7  Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským 
pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života, aby vaše modlitby neboli daromné.  
Žalm 34:18 Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje.   Iz 59:2 Ale vaše 
neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami,  Rim 10:13 
Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.. 
 
 
 

11 – AKO RÝCHLO ZBOHATNÚ Ť, plány 
& hazardné hry  

USILOVNÁ NÁMAHA a tvrdá PRÁCA  

Prís 22:26MSG Nepatri k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy! (15:27)Kto baží po zisku, rúca si dom, kto 
však nenávidí úplatky, bude žiť.  Prís 13:11 Rýchlo nadobudnutý majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hŕstke, 
rozmnožuje ho.  Prís 28:19  Kto obrába svoje pole, má dosýta chleba, ale kto sa zháňa za daromnicami, nasýti sa 
chudoby.  Prís 28:20  Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť. Prís 
20:21  Dedičstvo na počiatku chvatne získané nakoniec nebude požehnané.   Prís 28:22  Závistlivec sa ženie za 
majetkom, nevie však, že aj na neho príde núdza.  1 Tim 6:9 Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia, do 
mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia.  

 

12 – Chorobná CHAMTIVOS Ť ROZDÁVAJ  

Luk 12:15LB  “...Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží  v rozhojňovaní 
jeho majetku.”   Mat 6:19-21   "Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji 
vlamujú a kradnú...” 

 

13 – Lepší DOM  Lepší DOMOV  

Prís 14:11 Dom bezbožných bude spustošený, ale stánok úprimných bude prekvitať.   Iz 32:18  Môj ľud bude bývať 
v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach a na mieste bezstarostného odpočinku.  Žalm 128:3  Tvoja žena 
bude ako úrodný vinič vo vnútri tvojho domu; tvoji synovia ako mladé olivy okolo tvojho stola. 

 

 



 

14 – Rast v ZAD ĹŽENOSTI VYHNI SA alebo ODSTRÁ Ň zadlženos ť 
Prís 17:18MSG   Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho.  Prís 22:7 ...dlžník je 
otrokom veriteľa. Pozri: II Kráľov 4:1, Deut 28:43-44    Rim 13:8 Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa 
milovali...    Deut 28:12 Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu – nebesá – aby v pravý čas dal dážď na tvoju 
krajinu a aby požehnal každé dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ty si však nebudeš požičiavať.    
Žalm 37:21  Bezbožný si požičiava a nespláca,...   Prís 22:27 Ak nebudeš mať čím zaplatiť, vezmú ti aj posteľ spod 
teba.  

 

 

 

Ľudské cesty  Božie cesty  

15 – VKLADA Ť svoju nádej do PE ŇAZÍ VKLADA Ť svoju NÁDEJ v BOHA  

1 Tim 6:17 Tým, čo sú bohatí v  terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale 
v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie.   Zjav 3:17-18  (Ježiš povedal) "Som bohatý, zbohatol som, 
nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý...kúp si odo mňa...biele rúcho, 
aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty..." 
 

16 – ROZUMOM VYSVETĽOVAŤ prečo 
nemôžeš dáva ť Daj BOHU NAJPRV   

I Krá ľov 17:13-16  Nato jej Elijáš povedal: Neboj sa, choď, urob ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posúch 
a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Z hrnca sa neminie 
múka, ani z krčaha nebude chýbať olej  až do dňa, keď Hospodin zošle na zem dážď. Odišla teda, urobila podľa 
Eliášovho slova, jedla ona i on i jej domácnosť po tie dni.   Gen 28:20-22  Vtedy Jákob urobil takýto sľub: Ak  Boh  
bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorú práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na oblečenie, a ak 
sa šťastne vrátim do svojho otcovského domu, tak Hospodin bude mojím Bohom...a zo všetkého, čo mi dáš, budem 
ti presne odvádzať desiatky.   Deut 14:23  Odvádzaj desiatok...aby si sa učil  po všetky dni báť sa Hospodina, 
svojho Boha.  

 

 

17 – DÁVAŤ sporadicky  DÁVAŤ VERNE 

Agg 1:5-12  "Povážte, ako sa vám vodí...Očakávali ste mnoho, a je z toho málo; keď ste to doviezli domov, ja som 
to odfúkol. Prečo?" hovorí HOSPODIN mocností. "Pre môj dom, ktorý je v troskách, ale každému z vás ide len 
o jeho dom."   Mal 3:10  (Pán hovorí): "Prinášajte celé desiatky do pokladnice...vyskúšajte ma týmto...Či vám 
neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania... " 

 

18 – Dávať NEOCHOTNE DÁVAŤ radostne/veselo  

2 Kor 9:7  Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje 
Boh.      2 Kor 8:12 Lebo keď je ochota, vítaná je podľa toho, koľko kto má, a nie podľa toho, čo nemá.  

 



19 – Dávať NADBYTOK  Dávať ÚMERNE 

2 Kor 8:7 A vy ako sa rozhojňujete vo všetkom...tak sa rozhojňujte aj v dobročinnosti.    Deut 16:16-17  Nech sa 
muž pred Hospodinom neukáže s prázdnymi rukami:  každý nech dá, čo bude môcť, podľa požehnania Hospodina, 
tvojho Boha, ktoré ti udelil.  1 Kor 16:2 Nech každý z vás každú nedeľu odloží, čo mohol usporiť, ...  

 

 

Ľudské cesty  Božie cesty  

20 – Žiť pre DNEŠOK  Dávať pre VEČNOSŤ 
Luk 12:16-21  ...Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu... Premýšľal teda a povedal: Toto urobím: zborím 
si stodoly, postavím väčšie a tam si zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám...Ale Boh mu riekol: Blázon, tejto 
noci požiadajú tvoj život od teba; a čo si pripravil, komu to zostane? Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady, 
a nie je bohatý v Bohu.  

 

21 – NEISTOTA  oh ľadne peňazí DOBRE POZNAŤ svoju finan čnú situáciu  
Prís 27:23-24TLB   ... Poznaj dobre vzhľad svojho dobytka a venuj pozornosť stádam, lebo imanie netrvá večne, ani 
bohatstvo z pokolenia na pokolenie.     Agg 1:5-7  Teraz však takto hovorí Hospodin  mocností: Povážte, ako sa 
vám vodí. Sejete mnoho, a zvážate málo; jete, a nenasycujete sa; pijete, ale nemáte dosť; obliekate sa, 
a nezohrejete sa; kto dostáva mzdu, dáva ju do deravého mešca. Takto hovorí Hospodin mocností: Povážte, ako sa 
vám vodí.  

 

22 – Boh NEVIE ani sa NESTARÁ 
o moje dávanie  

Boh VIDÍ moje dávanie  

Luk 21:1-4NLT Keď pozdvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice; ale videl aj nejakú chudobnú 
vdovu, ktorá hodila dva haliere do nej. A povedal: Veru vám hovorím, že táto chudobná vdova vhodila viac ako 
všetci; lebo všetci títo pridávali k darom Božím z toho, čo im zvyšovalo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všetko 
čo mala na živobytie.  Ezd 2:68-69NLT  Niektorí z predákov rodín...dobrovoľne obetovali na dom Boží, aby ho 
postavili na pôvodnom mieste; podľa svojej možnosti venovali na bohoslužobný poklad 61000 zlatých drachiem, 
5000 strieborných mín …     2 Kor 8:3 Dosvedčujem, že dali podľa možnosti aj nad možnosť. 

  

23 - CHAMTIVÉ ruky a NEŽI ČLIVÉ 
srdce  

ŠTEDRÉ ruky a VĎAČNÉ srdce 

2 Kor 8:7 A vy ako sa rozhojňujete vo všetkom...tak sa rozhojňujte aj v dobročinnosti.    Prís 11:24-25TLB  Niekto 
dáva priehrštím, a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí, a má nedostatok. Dobročinný človek bude 
bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený.   Prís 31:20   Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera 
k chudobnému.  Prís 28:27 Kto dáva chudobnému, nemá nedostatok, ale toho, kto si odvracia oči, budú veľmi 
preklínať.  Prís 19:17TEV Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie. 
Ex 35:4-5  Toto prikázal Hospodin: Vyberte medzi sebou dávky pre Hospodina! Každý, kto má ochotné srdce, 
prinesie Hospodinovi pozdvihovanú dávku: zlato, striebro a meď. 

 

 

 



24 – Ignorova ť realitu smrte ľnosti  Daj do poriadku svoj dom  

2 Kráľov 20:1 "Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš a neostaneš nažive.“  1 Tim 5:8  
Ak sa niekto nestará o svojich, a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.  

 

 

Ľudské cesty  Božie cesty  

25 – Podie ľanie sa na dlhoch  Aktívne sa vyhýbaj podie ľaniu na dlhoch  

Prís 17:18 CEV  Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho.  Prís 11:15NCV  Kto sa 
zaručuje za iného, tomu sa zle povodí, kto však nenávidí ručiteľstvo, je bezpečný.  Prís 22:27  Ak nebudeš mať čím 
zaplatiť, vezmú aj posteľ spod teba.   Prís 6:1-5  Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a dal si ruku 
cudziemu, zaplietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst, teda urob toto, syn môj, a zachrániš 
sa, lebo si sa dostal do rúk svojho blížneho: Choď, ponáhľaj sa a naliehaj na svojho blížneho! Nedožič spánku 
svojim očiam a driemot svojim mihalniciam. Vytrhni sa ako gazela z jeho ruky a ako vtáča z ruky vtáčnika.  

 

26 – Klamstvo, podvádzanie, porušenie 
sľubu  

Čestnos ť, bezúhonnos ť, dodržanie s ľubu  
Prís 21:6  Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti.   Prís 12:22   Klamné pery 
sú ohavnosťou Hospodinovi, ale tí, čo verne konajú, sa Mu páčia.   Prís 12:19-20  Pravdivé pery obstoja naveky, 
ale falošný jazyk len na chvíľu. Podvod je v srdci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k pokoju.             
Prís  6:12-15  Naničhodník, ničomník je, kto chodí s falošnými rečami, kto žmurká očami, znamenia dáva nohami, 
ukazuje prstami. Zvrátenosť má v srdci, kuje zlé, stále rozsieva nesvár. Preto náhle príde naňho záhuba, naraz 
bude zdrvený a nik ho neuzdraví. ���� Žalm 5:6  ����Prís 6:16-17  ����Zjav 21:8 

 

27 – Sloboda & Korupcia  Bázeň & úcta vo či Bohu  

Ex 18:21 Ty si však vyhliadni z celého ľudu schopných, bohabojných, verných mužov, ktorí nenávidia úplatky, ...   
1 Petra 2:17 Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite!  Deut 10:17-18 Lebo Hospodin, Váš 
Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje 
a neprijíma úplatky; prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev.  1 Sam 8:1-3  Keď  
Samuel ostarel, ustanovil svojich synov za vodcov v Izraeli...Avšak jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale 
podľahli chamtivosti, prijímali úplatky a prekrúcali právo.   Jób 15:34 Lebo spoločenstvo bohaprázdnych bude 
neplodné a oheň strávi stany úplatkárov.   Prís 15:27  Kto baží po zisku, rúca si dom, kto však nenávidí úplatky, 
bude žiť.  Prís 29:4  Kráľ upevňuje krajinu spravodlivosťou, ale kto vydiera mnohými dávkami, rúca ju.  Iz 1:23-24  
Tvoje kniežatá sú vzbúrencami a druhmi zlodejov. Každý má rád úplatok, ženie sa za darmi; sirotám právo 
neprisudzujú, spor vdovy sa k nim nedostáva.  Preto znie výrok Pána, Hospodina mocností, Mocného v Izraeli: 
Hej, vyvŕšim sa na svojich protivníkoch a pomstím sa na svojich nepriateľoch.  Ex 23:8  "Úplatok neprijímaj, lebo 
úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí, a prevracia reči spravodlivých.  Deut 16:19  Neprevracaj právo, 
neuprednostňuj nikoho, neprijímaj úplatok, lebo úplatok múdrym zaslepuje oči a spravodlivým prevracia reči.  
Prís 17:23  Bezbožný tajne prijíma úplatok, aby poprekrúcal chodníky práva.    Ez 22:12-13  V tebe prijímali 
úplatok, aby mohli prelievať krv; bral si úžeru a úrok, násilne si vymáhal zisk od svojho blížneho, na mňa si 
zabudol...Preto zatlieskam rukami nad tvojím ziskom, ktorý si dosiahol, i nad krviprelievaním, ktoré bolo v tebe.  
Dan 6:3-4  Daniel vynikal nad vysokými úradníkmi a satrapami, lebo bol v ňom mimoriadny duch, a kráľ ho chcel 
postaviť nad celú ríšu. Vtedy vysokí úradníci a satrapovia hľadali proti Danielovi dôvod na obžalobu zo štátneho 
záujmu, ale nemohli nájsť nijaký dôvod ani chybu; pretože bol verný, nebolo možno nájsť na ňom nijaký omyl ani 
chybu.  
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28 – Leňoch  Snaživý pracovník  
Prís 10:4  Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje.  Prís 10:5MSG  Kto zhromažďuje v lete, 
je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu.  Prís 26:13-16 Lenivec hovorí: Lev je na námestiach. Ako 
sa dvere otáčajú na pántoch, tak lenivec na svojej posteli. Ak lenivec strčí ruku do misy, unavuje ho stiahnuť ju zas 
k ústam. Lenivec je vo svojich očiach múdrejší ako siedmi rozumne odpovedajúci.  Prís 13:4 Lenivec baží, a nemá 
nič, ale túžba usilovných bude naplnená.  2 Tes 3:10-13  Veď keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto 
nechce pracovať, nech ani neje! Počúvame totiž, že niektorí medzi vami neporiadne nažívajú, nič nerobia, ale 
neužitočné veci stvárajú. Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby v pokoji pracovali 
a jedli svoj chlieb. Ale vy, bratia, neochabujte činiť dobre.  Prís 12:27 Lenivec neupečie, čo ulovil, ale usilovnosť 
človeka je vzácnym imaním.  Kaz 10:16-19 Blažená si krajina, ak ti je kráľom šľachtický syn a tvoje kniežatá 
stolujú v pravý čas, aby sa posilnili, a nie pre opilstvo.  Pre lenivosť sa prepadáva krov, pre ochabnutosť rúk 
preteká do domu. Na potešenie pripravujú jedlo, víno obveseľuje život a peniaze poskytujú všetko.    Prís 12:24 
Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu.  Prís 13:4 Lenivec baží a nemá nič, ale túžba 
usilovných bude naplnená.  Prís 21:5  Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí 
len škodu.  Prís 6:6-11  Lenivec, choď k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel.  Hoci nemá kniežatá, ani 
dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. Dokedy budeš vylihovať, lenivec? Kedy 
vstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať – tvoja chudoba ťa 
prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.  

 

29 – Krádež  Náhrada  

Ex 20:15  Nepokradneš!  Lev 19:11 Nekradnite, neluhajte ani neklamte jeden druhého.  Deut 5:19 Nepokradneš!  
Prís 30:8-9  Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu  ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, 
koľko potrebujem, aby som sa nepresýtil a nezaprel Ťa, aby som nepovedal: Kto je Boh? Alebo  aby som 
neschudobnel a nekradol, a tak nepotupil meno svojho Boha.  Rim 2:21,22,24 ..nuž ty, ktorý učíš iného, sám seba 
neučíš? Ty kážeš nekradnúť, a sám kradneš? Ty hovoríš: necudzolož, a sám cudzoložíš? Ty si modly ošklivíš, 
a olupuješ svätyne? Pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi, ako je napísané.  Num 5:6-11̀Povedz 
Izraelcom: Ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hospodinovi, tá osoba sa 
previní; nech vyzná  svoj spáchaný hriech. Nech nahradí zavinenú škodu v plnej hodnote, nech pridá k tomu pätinu 
a dá tomu, voči komu sa previnila. Ak ten človek nemá príbuzného, ktorému  možno nahradiť zavinenú škodu, vráti 
sa to Hospodinovi pre kňaza, okrem toho dá barana na zmierenie, ktorým sa vykoná za neho obrad zmierenia. 
Každá pozdvihovaná dávka zo všetkých posvätných darov Izraelcov, ktorú donesú kňazovi, patrí jemu. Posvätné 
dary kohokoľvek patria jemu: čo kto dá kňazovi, patrí jemu.  Ex 21:37  Ak niekto ukradne vola alebo ovcu, zabije 
ich či predá, nahradí päť  volov za vola a štyri ovce za ovcu.  Prís 6:30-31 Nepohŕdajú zlodejom, ak kradne, aby sa 
nasýtil,  keď ho dochytia, vynahradí to sedemnásobne, dá všetko, čo má v dome.   Ex 22:9 V prípade každej 
sprenevery, či ide o vola, osla, ovcu, plášť, či o akúkoľvek stratenú vec, o ktorej majiteľ povie: To je ono, spor 
obidvoch príde pred Boha: koho uznajú vinným, ten musí svojmu blížnemu nahradiť dvojnásobne.  Ef 4:28 Ten, čo 
kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu.  Pre 
ďalšie verše o náhrade, pozri:  Ex 22:12-15,  Lev 6:3-5 
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30 – Prehnaná Pracovitos ť  Odpočinok & Obnova  

Žalm 127:2CEV  Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb; dosť dáva On 
svojmu milému v spánku.  Ex 20:11 Lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, 
a siedmy deň odpočíval; preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvätil ho!  Lev 23:3  Šesť dní 
pracujte; siedmy deň nech je dňom prísneho sviatočného odpočinku, dňom slávnostného zhromaždenia; nekonajte 
nijakú prácu; je to deň sviatočného odpočinku Hospodinovi vo všetkých vašich bydliskách.  Ex 16:23  "...To je, 
o čom hovoril Hospodin; zajtra je sviatok odpočinku, Hospodinov deň sviatočného odpočinku. Čo máte upiecť, 
upečte, a čo máte variť, uvarte; všetko, čo zvýši, odložte a zachovajte na ráno..“  Ex 16:23-30  ...Nechali to na 
ráno, ako prikázal Mojžiš, a nič nepáchlo ani nesčervivelo. Mojžiš povedal: Jedzte to dnes, lebo dnes je 
Hospodinov sviatok odpočinku; dnes to nenájdete na poli. Šesť dní to budete zbierať, ale na siedmy deň je deň 
sviatočného odpočinku, vtedy to nebude. Keď na siedmy deň vyšli niektorí zbierať, nenašli nič. I riekol Hospodin 
Mojžišovi: Dokedy sa budete zdráhať zachovávať moje príkazy a zákony? Pozrite sa, Hospodin vám dal deň 
sviatočného odpočinku, preto vám  dáva na šiesty deň chlieb na dva dni; nech každý zostane doma, na siedmy deň 
nech nikto nevychádza zo svojho miesta. A tak na siedmy deň ľud zachovával sviatočný pokoj.  Deut 5:12-15 
Zachovávaj deň sviatočného odpočinku a sväť ho, ako prikázal Hospodin, tvoj Boh! Šesť dní budeš pracovať 
a konať všetku svoju prácu, ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš 
konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, 
ani akýkoľvek tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i slúžka mohli odpočinúť 
tak ako ty... Žid 4:9-11  Zostáva teda odpočinok ľudu Božiemu. Lebo každý, kto vošiel do Jeho odpočinku, 
odpočinul si od svojej práce tak ako Boh od svojej. Snažme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol 
podľa toho istého príkladu neposlušnosti.  Ex 23:10-11 Šesť rokov osievaj svoju  zem a zhromažďuj jej úrodu, ale 
v siedmom ju nechaj  ležať úhorom a neobrábaj; nech sa z nej živia chudobní tvojho ľudu, čo zvýšilo po nich, nech 
pojedia poľné zvieratá; tak urob i so svojou vinicou i s olivovým sadom.  Lev 25:3-7 Šesť rokov obsievaj svoje 
pole, šesť rokov rež svoju vinicu a oberaj jej úrodu. Siedmy rok nech má krajina prísny slávnostný odpočinok, čas 
slávnostného odpočinku pre Hospodina. Neobsievaj svoje pole a nerež svoju vinicu. Nezožni, čo ti samo vyrástlo po 
žatve; hrozno svojej neobrobenej vinice neoberaj; nech má krajina rok slávnostného odpočinku. Úroda 
slávnostného odpočinku krajiny bude vám slúžiť za pokrm: tebe, tvojmu sluhovi, tvojej služobnici, tvojmu 
nádenníkovi a usadlíkovi, ktorí sa zdržujú u teba ako cudzinci, tvojmu dobytku a zvieratám, ktoré sú v tvojej 
krajine; všetka jej úroda nech ti slúži za pokrm.  Lev 25:18-22 Preto plňte moje ustanovenia, zachovávajte moje 
právne predpisy a plňte ich; tak budete bezpečne bývať v krajine. Krajina bude vydávať svoje ovocie a vy sa budete 
môcť najesť do sýtosti a budete v nej bezpečne bývať. Ak by ste namietali: Čo budeme jesť na siedmy rok, veď 
nebudeme siať  ani svoju úrodu nebudeme zberať, dám vám svoje požehnanie v šiestom roku, takže vám vydá úrodu 
na tri roky. Keď budete siať v ôsmom roku, budete jesť zo starej úrody až do deviateho roku; pokiaľ nedozrie jeho 
úroda, budete jesť zo starej.  Neh 10:32  ....na siedmy rok sa zriekneme úrod i akéhokoľvek vymáhania dlhov.  

 

 

1 Sam 17:40  5 “hladkých kameňov”, ktoré som objavil v tomto prameni pravdy a ktoré mi pomáhajú „zabiť 
obrov  v mojej krajine”: 
1)_______________________________________________________________________________________ 
2)_______________________________________________________________________________________ 
3)_______________________________________________________________________________________ 
4)_______________________________________________________________________________________ 
5)_______________________________________________________________________________________ 
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O AUTOROVI TOHTO MATERIÁLU: Brian Kluth je vedúcim hovorcom 
v oblasti národných ako aj medzinárodných otázok o Biblickej 
štedrosti. Je bývalým prezidentom Asociácie o kres ťanskom 
hospodárení – „Stewardship Association“, pobo čky Národnej 
asociácie evanjelikov – „National Association of Ev angelicals“. 
Slúžil po celej Amerike a na piatich kontinentoch. Jeho písomné 
materiály boli rozposlané viac ako 350 000 vodcom v o viac ako 
100 krajinách. Jeho web stránka, www.kluth.org,  ponúka 
dodato čné zdroje a náh ľady na biblické financovanie a otázky 

štedrosti.  Taktiež je senior pastorom v Prvom evan jelikálnom nezávislom 
zbore  v   Colorado Springs, CO. 

ODPORÚČANÉ ZDROJE 
 
Crown 10-week Bible Study/Korunné 10-týžd ňové štúdium 
Biblie/(www.crown.org):  Ak ste tak ešte neurobili, zapíšte sa na toto 
štúdium v tomto zbore. Ak bývate príliš ďaleko od tohto zboru, prosím, 
kontaktujte organizáciu Crown Financial Ministries (www.crown.org), aby 
ste mohli zisti ť, ktoré zbory ponúkajú „Crown“ štúdium.    
 
 
Organizácia Crown Financial Ministries (www.crown.o rg):  „Crown“ ponúka 
výborné zdroje webovej stránky,  články finan čné kalkulácie (na svojej web 
stránke), knihy, štúdie Biblie malých skupín o fina nciách, programy 
v rádiu a dobrovo ľných poradcov v oblasti finan čných rozpo čtov. 
 
 
Ronald Blue & Company (www.ronblue.com):   Táto celonárodná organizácia 
s kanceláriami v 15 mestách ponúka finan čné poradenstvo, vedenie 
investícií, pozemkové plánovanie, da ňové služby, charitatívne poskytovanie 
poradenstva. Najmä sa špecializujú na pomoc jednotl ivcom s vysokým čistým 
ziskom.  
 
 
Sound Mind Investing (Investovanie so zdravým 
rozumom)(www.soundmindinvesting.com):   Finan čné noviny a služby od Austin 
Pryor pre kres ťanské rodiny v dnešnej dobe. Poskytuje dobré rady p ri 
stratégii investovania. Austin Pryor odporú ča ľuďom číta ť a používa ť 
nasledovný článok z web stránky, ktorý im pomôže „Vytvori ť 12 mesa čný 
finan čný ak čný plán pre nasledujúci rok“ 
(http://news.morningstar.com/doc/article/0,1,11608, 00.html) 
 
 
Brian Kluth’s Website /Web stránka Briana Klutha/ ( www.kluth.org):  Užito čné  
články a zdroje o Biblickej štedrosti, znižovaní dlh u a finan čnej slobode.   
 
Generous Giving /Štedré dávanie/( www.Generousgiving.org ):   Zdroje 
a konferencie pre tých, ktorí chcú preh ĺbi ť svoje rozhodnutie o Biblickej 
štedrosti a zvýši ť svoje dávanie pre šírenie Božieho krá ľovstva. 
 
 



Consumer Credit Counseling Agency /Poradenská agent úra pre spotrebné 
úvery/ (www.cccs.net):   Poradenstvo a pomoc pri dlhoch a problémoch 
s kreditnými kartami. 
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V prípade záujmu o ďalšie školenia na tému Biblická a finančná štedrosť, navštívte stránku:  
www.MAXIMUMgenerosity.org 
 
 


