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Praktické Biblické školenie 
 
 

Príručka pre správcov – hospodárov 
 
 
Autor: Brian Kluth 
 
Vážený EEA vodca, 
 
  Som veľmi vďačný, že môžem byť s Tebou počas tejto 
konferencie v Grécku. 
  Pred mnohými rokmi mi Pán dal službu pokročiť vo vyučovaní 
biblického správcovstva medzi kresťanmi. Ako kresťanský vodca, 
tiež som mal zodpovednosť za vedenie fondov a rôznych zdrojov pre 
Božiu prácu. 
  Prikladám nejaké materiály, ktoré som napísal, vypracoval 
alebo zozbieral v posledných rokoch. Prosím, cíť sa slobodný v 
tom, že si ich pozrieš, prípadne prekopíruješ, alebo preložíš, 
alebo si čokoľvek osvojíš, čo by bolo prínosné v Tvojej krajine. 
  Pre tých, ktorí budú na vyučovaní v utorok, stredu a štvrtok, 
prediskutujeme niektoré materiály do väčšej hĺbky. 
 
          Tvoj brat v Kristu 
           Brian Kluth 
 
P.S. Ak budete prekladať čokoľvek z týchto materiálov, prosím, 
pošlite mi kópiu, aby som ju mohol v budúcnosti poskytnúť tým, 
ktorí ju budú potrebovať. Ďakujem. 
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      Kázeň na hore 
„Žiadny muž by sa nemal ukázať pred Pánom s prázdnymi rukami.“ 
Deut.16:16 

Finančná 
správa 

Božou túžbou je... Príklady Kroky, ktoré 
treba urobiť 

Ťažké alebo 
nemožné 
okolnosti 

Povzbudiť ťa 
rozšíriť zdroje príjmov 
pomôcť ti, aby si 
najskôr  dal 
Jemu, aby si mohol 
zakúšať  
Jeho pomoc 
 

Príklad 
slobodnej 
matky 
-:I.Kráľ.17:7-16 

1,dôveruj Bohu 
a neboj sa 
2,daj najskôr 
Bohu zo svojich 
príjmov(dokonca 
pred svojou 
rodinou)  

Slobodný 
človek 

Viesť ťa a naplniť 
tvoje potreby 
Pomôcť, aby si čestne 
čelil budúcnosti a fin. 
situácii 
Pomôcť ti prekonať 
samotu 
 

Jakobov 
sľub 
 
Gen.28:16-
22 

1,zver svoju 
budúcnosť a 
všetky potreby 
do Božích rúk 
2,začni dávať 
10%zo svojich 
príjmov Bohu 

Zadĺžený 
človek, alebo 
zaneprázdnený 
so snahou 
všetko 
splatiť 

Zastaviť strácanie sa 
tvojich peňazí 
Pomôcť ti dosiahnuť 
ciele 
Pomôcť ti robiť lepšie 
fin. rozhodnutia, aby 
si sa dostal z bludného 
kruhu 

Hageusova 
výzva 
Hag.1:2-11 
 
 

1,zvažuj svoje 
cesty 
2,daj Bohu – 
uprednostni Ho 
dokonca pred  
svojou rodinou 
3,slúž Pánovi a 
nezanedbávaj 
Pánov dom 

Dávanie Bohu 
z nadbytku 

Požehnať ťa spôsobmi, 
aké si ešte nezažil 
Urobiť ťa 
produktívnejším 
Pokarhať diabla, aby 
prestal pohlcovať tvoje 
finančné zdroje a 
majetok 

Malachiášov 
test 
Mal.1:13-14 
a 3:7-11 

1,začni byť 
čestný pred 
Bohom ohľadne 
financií 
2,prestaň 
kradnúť 
desiatok 
(10%)od Boha. 
Dávaj Bohu  
z toho 
najlepšieho, čo 
máš- celých 10% 
plus ďalšie 
dary. 

Túžba byť 
štedrejší 

Pomôcť ti byť vďačnejší 
Vzbudiť v tebe radosť z 
dávania nie pocit 
povinnosti 
Pomôcť ti dávať viac 
peňazí, než si kedy 
mohol snívať 
Zabezpečiť ťa 

Pavlov plán 
I.Kor16:2 

1,..každú 
nedeľu sa 
ohliadni za 
seba a všimni 
si, ako ti Boh 
poskytol – 
príjem, kúpu, 
peniaze navyše, 
pohostinnosť, 
pomoc, atď. 
2,daj do 
zbierky min. 
10% z každej 
provízie. 

Získané extra 
alebo 

Ďakovať Mu a dať ti 
praktickú cestu ako 

Abrahámov 
dar 

1, rozpoznaj, 
že tento dar 
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neočakávané 
peniaze 

ukázať iným, že Boh ťa 
zabezpečuje 

Gen14:17-24 prichádza od 
Boha kvôli 
tvojmu dávaniu 
aspoň 10% na 
Pánove dielo. 

Vlastníš 
cennú vec, 
ktorú už 
nepotrebuješ 

Urobiť ťa povzbudením, 
pomocou a príkladom pre 
iných 
Pomôcť ti deliť sa, aby 
si lepšie mohol slúžiť  
Bohu a iným 
 

Barnabášov 
príklad 
Sk 4:32 – 
5:11 

1,..podeľ sa 
alebo daj túto 
vec niekomu, 
koho verne 
poznáš a má 
veľkú núdzu. 
2,..alebo 
predaj túto vec 
a daj čiastku 
alebo celú sumu 
Pánovi. 

Viac peňazí 
a/alebo aktív 
než je 
potrebné 

Dať iným možnosť, aby s 
radosťou nasledovali 
tvoj príklad štedrosti 
Umožniť ti, aby si 
pomáhal ľuďom vidieť 
projekty, ktoré 
povstávajú pred tebou 

Dávidova 
výzva 
I.Kron.29:1
-22 

1, podieľaj sa 
na financovaní 
špeciálneho 
projektu 
2,daj svoj dar 
a tým vyzveš 
iných aby 
štedro dávali. 

Kresťanský 
vodca alebo 
pracovník 

Posilniť ťa 
Aby si prospieval v 
službe 
Zapríčiniť v iných, aby 
s radosťou nasledovali 
tvoj príklad 

Nehemiášova 
zmluva 
Neh.9:38, 
10:31-39 

1,Cti si Pánov 
deň 
2,pracuj na 
znižovaní dlhov 
3,podporuj 
Pánove dielo 
svojimi 
desiatkami a 
darmi. 

 
 
 
Väčšina ľudí verí, že ich finančná situácia im nedovolí dávať 
10% alebo viac z ich príjmov na Pánove dielo. Možno viac ako 
kedykoľvek predtým kresťanskí pastori a vodcovia potrebujú 
ľudí volať späť k biblickej viere a skutkom vo finančných 
oblastiach. Ľudia potrebujú pomoc, aby boli schopní vidieť za 
hranice svojich finančných okolností, aby zistili, že Boh z 
Jeho slova túži byť aktívny a reálny v ich životoch aj dnes. 
Táto tabuľka identifikuje niekoľko biblických postáv v 
rôznych finančných situáciách. Nech sú tieto modely zdrojom 
povzbudenia pre vás a pre ľudí, na ktorých máte, vďaka 
Pánovi, vplyv. 
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Správcovské vyučovanie o problémoch, ktorým 
čelia pastori a zbory 
 
„Každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, KAŽDÚ 
MYŠLIENKU podrobujeme v poslušnosť Kristovu.“ II.Kor10:5 
 
 
Typické prekážky, problémy alebo tlaky, ktorými pastori a 
zbory prechádzajú 
Typické prekážky, problémy 
alebo tlaky, ktorými pastori 
a zbory prechádzajú 
 

Duchovné lieky a/alebo 
praktické rady 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
Pohľad z kostolnej lavice: 
Štyri kontrastné pohľady na hospodárenie 
 
Zbory v Amerike a kresťanské mysle sú zaplavované  
nevyváženými hospodárskymi pohľadmi. 
Táto tabuľka zvýrazňuje kontrast troch častých chýb v 
porovnaní s vyváženým biblickým pohľadom na problematiku 
hospodárenia. 
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 Teológia 

chudoby 
Teológia 
prosperity 

Bežne 
praktizo- 
vaná 
teológia 

Teológia 
hospodárenia 

Pohľad na 
prosperitu 

Nie 
materialistický 
Pohŕdanie 
majetkom 

Prosperita je 
odmena  
spravodlivých 

Honba za 
statkami pre 
domácnosť a 
rodinnými 
potešeniami je 
prijateľná 

Majetok je Bohom 
zverená dôvera v 
odlišných mierach 

Jedným 
slovom – 
majetok 
je... 

 
 
Kliatba 

 
 
Odmena 

 
 
Právo 

 
 
Výsada 

Pohľad na 
nákupy 

Najnižšia 
kvalita 

Najvyššia 
kvalita 

Množstvo Čo najmúdrejšie 

„Dôkazový 
text“ 
biblické 
odkazy 

Všetko predaj 
a daj 
chudobným 
Luk.18:18-22 

Pros, hľadaj, 
klop. 
Mat.7:7,8 

Horší ako 
neveriaci, ak 
sa nestaráš o 
svoju 
rodinu.I.Tim.5
:8 
(tiež pozri 
Hag.1- Boží 
ľud 
zaneprázdnený 
so svojimi 
domácnosťami.) 

Podobenstvo  
o talentoch. 
Mat.25:14-30 

Potreby 
sú 
naplnené 
skrze... 

Rozmýšľanie, 
že nemáš 
žiadne 

potreby, 

Semienko 
viery. 

Dávaj, aby si 
dostal. 

úver a 
požičiavanie. 

Verné užívanie a 
dávanie z toho, čo 

si dostal. 

Primárna 
úloha 

Odporca Vlastník „Zhŕňač“ Správca /hospodár 
(riaditeľ) 

Predpoja- 
tosť 

Denné potreby Peniaze Pohodlie a 
výhody 

Múdrosť 

Postoj Bezstarostný 
Prísl.3:5,6 

Unášaný 
Prísl.10:17 

Zapletený 
„udusený“ 
starosťami 
tohto sveta 

Mar.4:19,Hag.1 

Verný 
Luk.16:10,11 
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DOBRÉ SPRÁVY 
ZLÉ SPRÁVY 

O vetroch zmeny v trendoch 
Správcovstva 

 
Jeden pastor mi raz povedal, že dobrá správa z evanjelia nie je 
v skutočnosti dobrá správa až kým niekto nepochopí, aká je zlá 
tá zlá správa. Podobným spôsobom dnes existuje dobrá a zlá 
správa v trendoch správcovstva v Spojených štátoch a v Kanade. 
Zlá správa je, že viali zlé vetry správcovstva cez duchovné 
územie už dlhý čas. Dobrá správa je, že teplé vetry začínajú 
viať cez Severnú Ameriku. To znamená, že si môžeme vážiť dobrú 
správu. Poďme sa najskôr pozrieť na tie studené vetry. 
 
 
Studený vietor *1: Vzdelávacie inštitúcie 
 
Pred pár rokmi výskumná štúdia zistila, že základné biblické 
hospodárstvo a kresťanské kurzy o vedení financií sa 
nevyučovali na seminároch za posledných 25 rokov.  Počas 
nedávneho výletu na jednu významnú kresťanskú univerzitu, som 
hľadal, aké knihy sú pre vyučovanie študentov k dispozícii – 
konkrétne knihy o biblickom hospodárení, spravovaní peňazí, 
kresťanskom dávaní, biblických ekonomických princípoch a o 
zakladaní fondu pre kresťanské organizácie. Našiel som len malé 
množstvo kníh, napísaných v rokoch 1895 až 1945 a záznamy 
knižnice dokazujú, že boli len zriedka skontrolované. 
 
 
Studený vietor *2: Denominácie 
 
The Empty Tomb Inc.(Prázdny hrob), výskumná firma, ktorá 
uskutočnila jeden z významných výskumov v oblasti vzorov 
dávania u kresťanov naprieč všetkými denomináciami. Tento 
výskum dokazuje, že v priebehu posledných 25 rokov bol 
zaznamenaný pokles v percentách príjmov, ktoré kresťania dávali 
svojim miestnym zborom. Iný výskum odhalil nepovzbudivé fakty, 
že evanjelikálne denominácie mali minimálne, zastarané, zriedka 
používané alebo žiadne hospodárske učebné materiály k 
dispozícii. 
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Studený vietor *3: Pastori 
 
Článok z amerických novín New York Times poukázal, že 85% 
pastorov pociťovali nedostatočné vybavenie – vystrojenie na 
vyučovanie o financiách. Pastori taktiež čelili tlakom ohľadne 
čakania na správny čas pre rozhovory o peniazoch, kvôli tomu, 
aby  to neuškodilo ich snahe pri získavaní nových ľudí pre 
Krista. Po mojej kázni o peniazoch v jednom zbore prišiel za 
mnou starší zboru a povedal mi, že to bolo prvý krát po 20 
rokoch, odkedy sa niekto „opovážil“ kázať na túto tému. Mnohí 
pastori nie sú ochotní hovoriť o peniazoch, pretože to podľa 
nich znie, akoby chceli slúžiť sebe. Iní sa vyhýbajú tejto 
téme, pretože sami majú vážne problémy v tejto oblasti. 
Približne 80% pastorov v USA dostávajú príjmy, ktoré sú pod 
hranicou odporúčanej kompenzačnej úrovne. 
 Jeden pastor povedal, že predmet hospodárenia je ako 
neslávna Škandinávska „lutefisk“(ryba namočená v liehu) – 
podáva sa raz v roku, prehltneš to raz za rok a si vďačný, že 
to nemusíš urobiť znova, až na budúci rok. 
 
 
Studený vietor *4: Kresťanské organizácie 
 
 Za posledných štyridsať rokov vzrástol počet kresťanských 
organizácií v Severnej Amerike. Služobníci majú dnes mysle 
najlepšie naladené na rozvoj. Úroveň dômyselnosti 
personalistiky v oblasti zakladania fondov sa javí ako taká, 
ktorá dosahuje  horúčkovitý vzostup v mnohých kruhoch. 
Priemerný kresťan obdrží 25 – 100 výziev pre dávanie do rôznych 
fondov každý rok. Neúmerné množstvo výziev od kresťanských a 
svetských organizácií zanecháva v kresťanoch pocit „omdlievania 
z dávania“ alebo pocit márnosti. 
 
 
Studený vietor *5: Kresťania 
 
 Výskum v zbore preukázal, že iba 2–3 z 10 evanjelikálnych 
kresťanov verne dáva 10% alebo viac zo svojich príjmov do 
domácnosti. Tá niť myšlienky – „ ja si nemôžem dovoliť dávať“ 
reálne vládne v srdciach kresťanov, kdekoľvek sa nachádzajú. 
Pre väčšinu kresťanov nie je hospodárenie vnímané ako pozitívny 
dôsledok vedenia alebo učeníctva, namiesto toho je dávané do 
súvisu so zborovými poplatkami, rozpočtami, budovami a plným 
košom kresťanských výziev prispievať do fondov. 
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Teplé vetry zmeny  
  
 
 Ale tiež existujú aj teplé vetry! Ako som sa stretával s 
kresťanskými vodcami, skupinami a neodbornou verejnosťou po 
celej krajine, pocítil som nejaké teplé vetry hospodárenia, 
ktoré v počte dobiehajú tie studené vetry, lebo tie viali už 
dosť dlho. Pre dnešnú generáciu bolo biblické hospodárenie 
tichou otázkou na seminároch, stredných školách, denomináciách 
a zboroch v našej krajine. Objavilo sa však cítenie medzi 
kresťanskými vodcami, že sme na prahu novej Božej práce v 
oblasti hospodárenia, ktorá bude mať významný dopad na Severnú 
Ameriku a zvyšok sveta v najbližších rokoch. 
 Boh vo svojej štedrosti začal potichu dvíhať počet 
výnimočných vodcov a národných ministrov/služobníkov, ktorí 
ochotne pracujú, aby priblížili princípy a skúsenosti z 
hospodárenia. 
 Larry Burkett z „Kresťanských finančných konceptov“ bol 
výnimočne použitý Bohom, aby pomohol tisícom kresťanských 
domácností objaviť biblické finančné princípy, ktoré ich viedli 
k väčšej finančnej slobode. Posledný rok, organizácia 
„Kresťanské finančné koncepty“, zaznamenala 500 000 požiadaviek 
od ľudí hľadajúcich pomoc. Knihy Rona Blues – a, videokazety a 
služby plánovania financií mali veľký dopad na názory mnohých 
ľudí v USA a Kanade, hlavne medzi ľuďmi so solídnymi príjmami a 
bohatstvom. Veľkým počtom rastúcich denominácií, zborov a 
národnostných skupín využívajú  materiály Howarda Daytona na 
výučbu biblických finančných princípov v malých skupinkách. 
 Jedno zo siedmich zasľúbení hnutia „Promise keepers“ 
(Držitelia zasľúbenia) hovorí: „Držiteľ zasľúbenia je zaviazaný 
podporovať misiu svojho zboru tým, že si ctí a modlí sa za 
svojho pastora a aktívne dáva zo svojho času a zdrojov“. 
„Willow creek community“ zbor v South Berringtone učí 
sedemstupňovú stratégiu o tom, ako previesť človeka, ktorý je 
neveriaci do postoja plne odovzdaného nasledovateľa Ježiša 
Krista. Bill Hybels, starší pastor, vždy zdôrazňuje túto 
stratégiu, čo v praxi znamená, že „učiť veriacich zodpovednosti 
za vedenie ich financií spôsobom oslavujúcim Boha. Každý 
veriaci potrebuje rozpoznať toto hospodárenie, ako formu 
učeníctva a dávania, čo je zároveň formou uctievania“. 
 „Fellowship of Companies for Christ International“ je 
hnutie CEO spoločností, ktoré chce zlepšiť biblické 
hospodárenie a princípy vedenia financií vo svojich 
spoločnostiach s tým postojom, že sa budú vnímať ako Boží 
služobníci a nie ako osobní vlastníci svojho obchodu. 
 Asociácia Kresťanského Hospodárenia je rastúcou národnou 
asociáciou, ktorá sa venuje zlepšovaniu princípov biblického 
hospodárenia a praxe medzi kresťanskými vodcami /zakladatelia 
fondov, denominácií/ zbormi, svetskými ľuďmi a výchovnými 
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inštitúciami. Medzi kresťanskými vodcami a školiacim personálom 
vzrastá povedomie existencie živého prepojenia medzi názormi 
ľudí na biblické hospodárenie a ich dlhodobá podpora 
kresťanskej práce. CSA začalo tiež hľadať a vyvíjať niektoré 
základné zdroje, ktoré môžu pomôcť zlepšeniu názorov na 
biblické dávanie a hospodárenie v denomináciách a zboroch.  
 V severnej Amerike ľudia zisťujú, že praktizovanie 
princípov biblického hospodárenia bolo živou súčasťou ich 
kresťanského rastu a kráčania. Bolo vzrušujúce stretávať ľudí 
zo všetkých oblastí a okolností života, ktorí praktizujú 
biblické princípy v ich finančnom  živom dávaní Bohu zo svojho 
príjmu, pracujú na znižovaní svojej zadĺženosti, prispôsobujú 
svoj životný štýl svojim podmienkam a učia sa dávať štedro. 
Rastúci počet zborov sa zaväzuje k podobným biblickým praktikám 
vo finančných aktivitách zboru. 
 Minulý rok som sa rozprával s kresťanským podnikateľom – 
mojím priateľom. Povedal mi, že hoci prijal Krista a aktívne 
navštevoval zbor, viera vstúpila do jeho života až po tom, ako 
sa rozhodol praktizovať princípy biblického dávania. Povedal: 
“Kým som sa nenaučil prijať dôležitosť a prioritu dávania 
najskôr Bohu, iba som sa so zborom `zahrával`“. Ak je toto 
pravdivým vyjadrením, koľko z našich zborov je naplnených 
ľuďmi, ktorí sa so zborom len zahrávajú? Martin Luther povedal: 
„Ľudia prechádzajú tromi obráteniami – ich hlava, srdce a ich 
peňaženky. Nanešťastie nie všetky prebehnú v rovnakom čase“. 
 Prežili ste osobne niektoré z tých studených vetrov 
opísaných v tomto odstavci?  Modlime sa, aby zavialo viac 
vetrov. Spolupracujme s Bohom, aby sa zlepšilo učenie o 
biblickom hospodárení takým spôsobom, aby sa „obrátili“ aj 
peňaženky ľudí. Urobme všetko, čo môžeme, aby sa ľudia dostali 
za hranicu bodu, kedy sa so zborom len „zahrávajú“. Len tak 
môžu skutočne prežívať Boha vo svojom živote. Keď o tom 
rozmýšľate, budúcnosť našich zborov a služby závisí od toho, 
aby sa tieto veci diali! 
 Brian Kluth je prezidentom Christian Stewardship 
Association. Tento článok bol prevzatý z výročnej konferencie 
Národnej asociácie evanjelikálnych cirkví. Príležitosť slúžiť 
ho previedla cez viac ako 20 krajín a hovoril v zboroch a 
skupinách zastupujúcich viac ako 30 denominácií. Brian žije v 
Milwaukee so svojou manželkou Sandi. Majú jedného adoptovaného 
syna a snažia sa adoptovať dieťa z Indie. V prípade, že by ste 
chceli Briana kontaktovať, zavolajte alebo pošlite fax na 
adresu: 
 
Christian Stewardship Association, 1816 E. 
Nock street, Milwauke, Wisconsin 53207; 
Telefón: 414/483-1945; fax: 414/483-4844. 
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AKO ĽUĎOM POMÔCŤ RÁSŤ V BOŽEJ REALITE 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Srdce a život 
         Kresťanské dávanie desiatkov 

            Čas a zručnosti 
                  Životný štýl 
                Vplyv a povolanie 

              Bohatstvo 
 
 

MODEL BIBLICKÉHO HOSPODÁRENIA 
 
Spôsoby vyučovania ľudí, ako môžu prežívať rast reality a 
prítomnosti Krista skrze biblické praktizovanie hospodárenia. 
 
Pre bližšie informácie o tomto modeli hospodárenia si 
prečítajte leták od Briana Klutha nazvaný: „Sto biblických 
veršov a myšlienok o raste v Božej realite cez milosť dávania a 
verný život hospodára. 
 
 
100 VERŠOV A MYŠLIENOK O HOSPODÁRENÍ 
 
Dokázané pravdy a praktiky, ako ľuďom pomôcť objaviť Božiu 
realitu cez Božie finančné rozhodnutia a rozhodnutia životného 
štýlu. 
 
 Vážený kresťanský priateľ, kdekoľvek som slúžil, stretol 
som kresťanov, ktorí boli hladní po nápomocných myšlienkach o 
tom, ako môžu rásť v Božej realite vo svojom živote. Zistil 
som, že ktokoľvek sa snaží o to, aby jeho životný štýl, 
financie a práca boli riadené biblickými princípmi, bude 
prežívať Božie vedenie a starostlivosť v jeho živote do takej 
miery, o akej nesníval. Je to moja nádej, že v tomto letáku 
nájdete nápomocné a biblicky podložené myšlienky o tom, ako sa 
môžete stať všetkým, čím Vás Boh chce mať. Nech Vás Pán Ježiš 
Kristus bohato požehná vo Vašej túžbe viac Ho poznať a 
nasledovať. 
    Váš pre Jeho slávu 
       Brian Kluth 
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ODOVZDANIE SVOJHO ŽIVOTA KRISTOVI 
 
Nemôžete Bohu predložiť nijaké množstvo peňazí, dobrých skutkov 
alebo majetku, aby ste si získali Jeho priazeň. Kresťanský 
život sa v skutočnosti začína, keď odovzdáte svoje srdce a 
život Kristovi a prijmete, čo vám chce dať – večný život, 
odpustenie hriechov, istota neba po smrti, úplne nový začiatok, 
a vzťah s ním! 
 
1 – Ez.36:26-27 (Božie zasľúbenie, že Ti dá úplne nové srdce, 
myseľ a túžby). 
 
2 – Rimanom 12:1 – 2 (Daj celý svoj život a Telo Bohu). 
 
3 – 1. Ján 5:11-13 (Božie zasľúbenie večného života). 
 
4 – 2. Kor.5:17 (Božie zasľúbenie nového začiatku). 
 
5 – 2. Kor.8:5 (ľudia, ktorí sa odovzdali Pánovi). 
 
6 – Zjavenie 3:20 (dať Kristovi povolenie vstúpiť do Tvojho 
života). 
 
7 – Jer.29:11-12 (Boh má plány pre Tvoj život). 
 
8 – Filip.3:7-11 (osobné poznanie Ježiša Krista je prioritou 
nad všetkým ostatným v Tvojom živote). 
 
9 – Žalm 1:1-3 (Božie zasľúbenie, že Ti vo všetkom pomôže). 
 

DÁVANIE – NIE PRETO, ŽE MUSÍŠ, ALE PRETO, ŽE CHCEŠ 
 
Kresťanské dávanie nie je prirodzeným aktom, ale nadprirodzeným 
aktom od Boha v tvojom živote. Je to Božia milosť a láska, 
ktorá Ti dá schopnosť dávať a deliť sa podľa toho, čo ti On 
dal. Tvoje kresťanské dávanie by malo byť viac radosťou ako 
drinou, viac privilégiom ako tlakom, viac očakávaním ako 
úzkosťou. 
 
10 – 2. Kor.9:7 (Boh miluje ochotného darcu). 
 
11 – Levi.22:17-18 (dávanie skrze Tvoju vlastnú slobodnú vôľu). 
 
12 – Ex.35:5 (dobrovoľné dávanie). 
 
13 – Príslovia 3:5-6 (rozlíšenie zjavného bláznovstva a 
dávania, ale zároveň viera, že Boh je väčší, ako Tvoje 
ohraničené chápanie). 
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DÁVANIE FINANCIÍ 
 
Každý akt finančného dávania Pánovi je svedectvom o tvojej 
ochote DÔVEROVAŤ Bohu v tvojom živote. Zakaždým, keď dáš, 
prejavuješ svoju úplnú závislosť na Ňom ako na svojom Nebeskom 
Otcovi. Nie verné dávanie na Pánove dielo je znakom toho, že 
nie si ochotný dôverovať Bohu vo svojom živote. D.L.Moody, 
slávny kresťanský vodca, raz povedal: „Ak nemáš veľa, napriek 
tomu daj – budeš mať viac. Ale ak nedáš, čokoľvek budeš mať, 
nebudeš mať toho dosť.“ 
14 – Hag.1:3-11,15-19 (Čo sa stane ľuďom, keď sa zdráhajú dať 
Bohu, aby uspokojili svoje ciele). 
15 – Gen.28:22 (Niekto, kto sľúbil dať desiatok zo všetkého, čo 
neskôr obdržal, hoci bol v tom čase v núdzi). 
16 – Deut.14:22-23 (Účel dávania: učiť sa sústavne ctiť si Boha 
vo svojom živote). 
20 – Gen.14:20 (Dávanie desiatku zo všetkého). 
21 – Mat.23:23 (Ježiš potvrdzuje, že je správne dávať desiatok 
zo všetkého Bohu). 
22 – I. Kráľov 17 (Hladujúca vdova, ktorá dala najprv Bohu až 
potom svojej rodine, napokon videla, ako Boh zabezpečil jej 
rodinu). 
23 – Gal.6:6, III. Ján 5-8, I. Tim.5:17,18 (Inštrukcie, ako sa 
štedro podeliť s tými, ktorí majú duchovnú službu v tvojom 
živote a/alebo v životoch iných). 
24 – Lev.27:30 (Desiatok zo všetkého patrí Bohu). 
25 – Fil.4:18 (Dávanie finančných darov misionárom). 
26 – Prísl.11:24,25 (Daj a získaj; keď zadržíš, stratíš). 
27 – Prísl.28:27 (Božie zasľúbenie, keď sa delíš s druhými). 
28 – I. Kor.16:2 (Každú nedeľu sa pozri späť na posledných 
sedem dní, aby si spozoroval, ako sa Boh o teba postaral a 
potom podľa toho priprav svoj dar Pánovi). 
29 – I. Tim.6:18-19, Mat. 6:19-21, III. Ján 8, Fil.4:17,  
I. Sam.30:22 (Tvoje dávanie na zemi ti umožní hromadenie 
pokladu v nebi). 
30 – Mat.6:19-21,24-34, Luk. 12:16-21, I. Tim.6:6-10, 17-19 
(Dávanie pomôže priniesť väčší poriadok a múdrosť do tvojich 
financií a pomôže spútať draka materializmu v Tvojom živote). 
 

DÁVANIE Z TVOJHO ĆASU, ZRUĆNOSTÍ, ODBORNÝCH SCHOPNOSTÍ 
Niekoľko praktických myšlienok na premýšľanie: 

31 –  Staň sa aktívnejším v službe svojmu zboru. 
32 – Vyčleň si, alebo daj zo svojho času, aby si pomohol iným, 
ktorí majú špecifické potreby. 
33 – Dobrovoľne daj zo svojho času Kresťanskému táboru, službe 
alebo misijnej organizácii. 
34 – Rozmýšľaj o krátkodobej alebo dlhodobej pozícii v 
kresťanskej službe alebo organizácii. 
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„A vy ako sa rozhojňujete vo všetkom... 
tak sa rozhojnite aj v dobročinnosti.“ 

II. Korinťanom 8:7 
 
               Biblické odkazy: 
35 – Gen.39-45 (Niekto, kto slúžil Bohu tým, že bol verný vo 
svojej práci, bez ohľadu na to, pre koho pracoval). 
36 – Daniel 1-12 (Niekto, kto slúžil Bohu verne, zároveň 
slúžil aj vláde). 
37 – Ester 1-10 (Osoba, ktorá využila svoju pozíciu a vplyv 
pre Boží ľud). 
38 – Sk.18:1-4 (Ľudia, ktorých práca podporila ich úsilie v 
službe). 
39 – I. Kráľov 19:19-21, Mar.1:16-19, Mat.9:9. (Muži, ktorí 
zanechali svoju prácu, aby naplno slúžili Bohu). 
 
 

DAJ MOC BOHU NAD TVOJÍM ŽIVOTNÝM ŠTÝLOM 
 

Niektoré praktické myšlienky na zamyslenie: 
 
40 – Daj „Majstrovi“ plnú moc nad tvojím životom namiesto 
toho, aby si ju dal svojej kreditnej karte „Master Charge“ 
(napr. – neustále využívanie rastu dlhov a kreditu). 
41 – Hľadaj, ako usporiadať, zjednodušiť a znížiť váhu svojho 
života. 
42 – Uč sa praktizovať Božiu pohostinnosť tým, že sa podelíš o 
jedlo a svoj domov s inými. 
43 – Aktívne sa modli za potreby, ktoré cítiš, že máš, a 
uvidíš, že Boh naplní tvoje potreby podľa princípu „Nákupu 
Viery“ (pozri Prísl.13:22b). Táto život meniaca skúsenosť ťa 
učí dovoliť Bohu sa kreatívne postarať o tvoje potreby (nie 
tvoje žiadostivosti!)skrze dôvernú pomoc, pomoc od iných, 
špeciálne predaje, „sekáče“, atď. 
44 – Nevnímaj svoj život založený na príjme, založ svoj 
životný štýl na tvojej viere v Boha a na tom, ako On chce, aby 
si žil. Ak ti Boh požehnáva naviac, modli sa za to; aby si 
vedel, čo s tým nadbytkom chce urobiť. 
45 – Verne sleduj svoje financie a aktívne sa žeň za tým, aby 
si bol na 100% bez dlhov(všimni si, že väčšina ľudí sa zbaví 
svojich krátkodobých dlhov do dvoch až štyroch rokov a do 
siedmich až pätnástich splatia dom!)Východiskové materiály od 
Larryho Burketta alebo Rona Bluea sú k dispozícii v miestnych 
kresťanských knižniciach, aby Ti pomohli v tejto oblasti. 
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Biblické odkazy: 
46 – Kaz. 5:10 (Spôsob, ako rozpoznať, či sa „láska k 
peniazom“ náhodou nevkráda do Tvojho života – tiež pozri Žid. 
13:5-6, I. Tim.6:10, Luk. 3:14). 
47 – Luk.12:14 (Uvedom si, že v Tvojom živote nie je dôležité, 
koľko môžeš nahromadiť alebo vlastniť). 
48 – Mat.6:19-21 (Aktívne rozdeľ tie veci, ktoré už viac 
nepoužívaš alebo nepotrebuješ). 
49 – Mat.6:19-21 (Dávaj si veľký pozor, aby si nemíňal príliš 
veľa peňazí na oblečenie, luxusné veci, elektroniku, veci 
vyrobené z kovu, atď. – tiež pozri Jak. 5:1-6). 
50 – II. Kráľov 4:8-10 (Otvor svoj dom Božím služobníkom). 
51 – Sk.2:44-45 (Predaj veci, ktoré máš, aby si mohol pomôcť 
tým, ktorí majú núdzu). 
52 – Sk.4:32 (Podeľ sa o to, čo máš, s inými). 
53 – Rim.12:13 (Stravovanie, pomoc a ubytovanie ľudí v tvojom 
dome). 
54 – Luk.19:28-40 (Slobodne využívaj svoj majetok pre Pánove 
dielo a buď nápomocný iným). 
55 – Prísl.13:22b (Dávaj veci, ktoré už viac nepotrebuješ, pre 
Pánove dielo alebo kresťana v núdzi). 
56 – I. Kor. 16:2 (Rada, aby si na konci KAŽDÉHO TÝŽDŇA pozrel 
späť na posledných sedem dní a spočítal svoje materiálne a 
finančné požehnania. Keď ich identifikuješ, vyčleň  dar, ktorý 
môžeš dať pre Pánove dielo tak, ako ťa On vedie). 
57 – I. Tim.6:17-19 (Používaj svoje bohatstvo, aby si konal 
dobro a prispieval iným). 
58 – Rim.13:8 (Nikomu nič nedlhujte). 
59 –Prísl.15:16, 20:17,20:21,20:23,21:6,22:1,25:16 (Varovanie 
pred získavaním vecí nečestným spôsobom). 
60 – Num.5:7,8 (Potreba vyznať a nahradiť veci, ktoré si 
nečestným spôsobom v minulosti niekomu vzal). 
61 – Ex.22:3 (Rady pre tých, ktorí v minulosti niečo ukradli). 
62 – Kaz.2:26 (Dávanie toho, čo máš, Božím služobníkom). 
63 – Luk.6:38 (Uč sa dávať a pozeraj, ako Ti to Boh vráti). 
64 - Mat.6:33 (Hľadaj NAJPRV Boha, potom sleduj a zažívaj Jeho 
otcovskú starostlivosť v Tvojom živote). 
65 – Prísl.11:25 (Zdráhaj sa dať a pocítiš stratu). 
66 – Mar. 12:41-44 (Chudobná žena, ktorá dala Bohu všetko, čo 
mala). 
67 – I. Kráľov 17:15,16 (Chudobná vdova, ktorá dáva svoje 
„posledné jedlo“ Božiemu služobníkovi pred tým, akoby naplnila 
potreby svojej rodiny). 
68 – II. Kor. 8 (Ľudia v núdzi, ktorí stále štedro dávali). 
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VYUŽI SVOJ VPLYV V PODNIKANÍ ALEBO ORGANIZÁCII 
 

Niektoré praktické myšlienky na zamyslenie: 
 

69 – Daj zo svojho osobného času a schopností. 
70 – Uznaj cenu času tvojho zamestnanca, keď ho poveruješ 
kresťanskou službou, o ktorú sa staráš. 
71 – Buď nápomocný v kresťanskej službe pri poskytovaní 
výrobkov alebo služieb formou dotácií alebo zníženej ceny. 
72 – Poskytni veci, ktoré tvoja spoločnosť už nepotrebuje, pre 
kresťanskú službu. 
73 – Vyber konkrétne postupy, predaje alebo príjmy pre Božie 
dielo. 
74 – Založ vo svojej spoločnosti dávanie desiatkov alebo 
dobročinný fond. 
75 – Lev. 19:9,10 (Plán, ako mať a dávať „nadbytok“ núdznym, 
ktorí by pracovali, aby ho získali). 
76 – II. Kráľov 4:42-44 (Boh rozmnožil jedlo človeku, ktorý 
ochotne dal). 
77 – Gen. 44:1 (Najvyšší vodca dáva potrebnú plodinu zadarmo). 
78 – Ezd.7:21-23 (Najvyšší vodca povzbudzuje svojich 
zamestnancov, aby pomohli Božiemu mužovi so špecifickým 
projektom). 
79 – Neh.1:7,8 (Vodca schváli hlavné výdavky na zdroje 
potrebné pre špeciálny projekt pre Boží ľud. 
80 – Ester 1-10 (Osoba, ktorá využila svoju dôležitú pozíciu a 
vplyv pre Boží ľud). 
 
            DAJ ZO SVOJHO BOHATSTVA 
(napr. – investície, nehnuteľnosť, zisky, usadlosť, dedičstvo, 
luxusné predmety, atď.) 
 

Niektoré praktické myšlienky na zamyslenie: 
 
81 – Daj aspoň jednu desatinu z akéhokoľvek príjmu alebo zisku 
z investícii pre Pánove dielo. 
82 – Urči výťažok zo špecifickej investície pre Pánove dielo. 
83 – Daruj špecifický predmet úplne pre Pánove dielo. 

Biblické odkazy: 
84 – Žid. 6:10 (Boh bude pamätať na všetko, čo si vo svojom 
živote dal kvôli tvojej láske k nemu). 
85 – Luk. 8:2,3 (Ženy, ktoré dávali zo svojich zdrojov, aby 
podporili Ježišovu službu). 
86 – II.Kor.9:11 (Jeden z dôvodov, prečo Ti Boh môže dať väčší 
príjem, ako si mal predtým). 
87 – Ján 12:3 (Niekto, kto daroval vzácny a luxusný predmet). 
88 - Mat. 19:21-24 (Bohatý muž, ktorý ochotne dával) 
89 – 1. Kráľov 19:19-21 (Bohatý muž, ktorý sa vzdal svojho 
podnikania, aby naplno slúžil Bohu). 
90 – Ex.35:5 (Ľudia, ktorí dávali na stavbu projektu). 
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91 – I.Kron.29:2-19 (Niekto, kto dal veľkú sumu zo svojho 
bohatstva, aby pomohol postaviť Boží chrám). 
92 – II.Kron.24:8-14 (Ľudia, ktorí štedro dávali, aby 
zakončili potrebné stavebné renovácie). 
93 – Marek 12:41-44 (Ježiš upozorňuje a očakáva od bohatých 
ľudí štedré dávanie pre Božie dielo). 
94 – Lukáš 12:16-20 (Príbeh muža, ktorý sa snažil ponechať  si 
bohatstvo pre seba, namiesto toho, aby bol štedrý voči Božiemu 
dielu). 
95 – Marek 12:41-44 (dávanie domov a majetku v tomto živote 
pre prácu na Božom Kráľovstve). 
96 – 2. Kráľov 4:8-10 (Priprav svoj dom, aby mohol byť použitý 
Božími služobníkmi, keď sú nablízku). 
97 – Skutky 4:34-36 (Predávanie pôdy a domov na naplnenie 
potrieb, ktoré Ti Boh ukazuje). 
98 – Lukáš 12:13-15 (Niekto, kto bol ustarostený o svoje 
dedičstvo). 
99 – Lukáš 15:11-32 (Zneužitie dedičstva). 
100 – Prísl.20:21 (Typ dedičstva, ktoré môže spôsobiť viac 
škody, ako úžitku). 
„Starostlivo rozmýšľajte o svojich cestách... veľa ste 
očakávali, ale hľa, stalo sa z toho málo. Čo ste priniesli 
domov, to som odvial. Prečo?“ – prehlasuje všemocný Pán „kvôli 
tomu, že z môjho domu zostali ruiny, zatiaľ čo každý z Vás je 
zaneprázdnený prácou na svojom vlastnom dome.“ 
 

ZÁVEREČNÁ VÝZVA 
 
Prečítajte si tento leták a nájdite aspoň 5 až 10 biblických pasáží a 
pozrite si ich. Modlite sa a rozmýšľajte, ako by Boh chcel použiť tieto 
pravdy vo Vašom živote. Opýtajte sa sami seba: „AK JE PRAVDA TO, ČO TIETO 
BIBLICKÉ VERŠE HOVORIA, AKÚ ZMENU BY TO MALO SPÔSOBIŤ V MOJOM ŽIVOTE?“ 
 
Ak v súčasnosti nedávate verne Pánovi aspoň 10% z Vášho príjmu, rád ba som 
Vás povzbudil, aby ste si prečítali Hag.1:4-11 a Mal.3:8-10. Potom okamžite 
začnite Bohu dávať aspoň 10% najbližších 30 až 90 dní a uvidíte, či bude 
Boh pracovať vo Vašom živote kreatívnym spôsobom. Nikdy neoľutujete toto 
rozhodnutie! 
 
NIEČO O AUTOROVI 
Brian Kluth je národný prezident asociácie CSA. CSA slúži viac 
ako päťdesiatim denomináciám a tisíckam kresťanských 
organizácií. Brianove vodcovské zodpovednosti a príležitosti 
hovoriť ho previedli viac ako dvadsiatimi krajinami po celom 
svete. Pre podrobnejšie písomné materiály, kazety s vyučovaním 
alebo možné stretnutie, píšte alebo volajte: 
 
Christian Stewardship Association, 1816 E. 
Nock street, Milwauke, Wisconsin 53207; 
Telefón: 414/483-1945; fax: 414/483-4844. 
Internet/email: 76151,1762@compuserve.com 
 

mailto:76151,1762@compuserve.com
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10 BIBLICKÝCH A PRAKTICKÝCH DÔVODOV, PREČO UČIŤ 
ĽUDÍ O DÁVANÍ PÁNOVI 10% ALEBO VIAC ZO SVOJICH 
PRÍJMOV 
 
#1 Je to vyskúšaný a osvedčený patent dávania vykonaný 

Božími ľuďmi v priebehu vekov (bez ohľadu na ich úroveň 
kultúry a príjmov). 

 Gen.14:17-20, 28:16-22; Lev.27:30; Pr.3:9-10; Mal.3:7-15; 
Mat. 23:23 

 
#2 Pomôže im to viac si Boha ctiť vo svojom živote. 

Deut.14:23 
 
#3 Prinesie to Božiu múdrosť a poriadok do ich financií a 

pomôže to spútať draka materializmu v ich životoch. Matúš 
6:19-21, 23-34; Lukáš 12:16-21; 1.- Tim.6:6-10, 17:19; 
Kazateľ 5:10 

 
#4 Bude to slúžiť ako praktická pripomienka o tom, že Boh je 

vlastníkom všetkého v ich živote. Kron.29:11-18; Žalm 
24:1-2; Žalm 50:10-12; Hag.2:8 

 
#5 Umožní im to zažívať Božiu kreatívnu starostlivosť 

zabezpečenie takým spôsobom, akým by ho inak nemohli 
zažívať. 1. Kráľov 17; Prísl.3:9-10; Mal. 3:7-15; 
Hag.1:4-11, 2:15-19; Lukáš 6:38; Deut.28; Fil.4:15-19; 
Marek 12:41-44 

 
#6 Povzbudí ich to k duchovnému rastu a dôvere v Boha. 

Deut.14:23; Prísl.3:5-6; Mal. 3:8-10; Hag.1:4-11, 2:15-
19; II. Kor. 8:5 

 
#7 Zabezpečí im to poklady v nebi. 1. Tim.6:18-19; Matúš 

6:19-21; Židom 6:10; III. Jána 8; 1. Sam.30:22 
 
#8 Posilní to ich službu, zasiahnutie okolia a stabilitu ich 

miestneho zboru. Skutky 2:42-47, 4:32; II. Kor. 9:12-13 
 
#9 Pomôže im to zabezpečiť prostriedky pre plat pastora a 

služobníkov pracujúcich na plný úväzok v kresťanskej 
službe. I. Kor. 9:9-11,14; I. Tim.5:17,18; III. Jána 5-8; 
Fil.4:15-19; Gal. 6:6; Lukáš 8:3; II. Kráľov 4:8-10 

 
#10 Pomôže to zavŕšiť potrebné stavebné projekty a renovácie. 

II. Kron.24:4-14; Ex.35,36; II. Kráľov 12:2-16. 
I.Kron.29:2-19; Ezech.1:4-6 
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10 praktických spôsobov, ako pomôcť zvýšiť 
dávanie členov zboru - 10% až 25% alebo 
viac 

 
      Osvedčené praktiky hospodárenia použité inými zbormi na 

podporu ľudí a ich radostného a štedrého dávania. 
 
#1 - OSOBNÉ SVEDECTVÁ 

Predtým, ako sa vykoná zbierka, nechajte jedného, alebo 
pár ľudí povedať osobné svedectvo o tom, ako ich Pán 
naučil dávať 10% alebo viac na Božie dielo (ako ich 
naučil prijať toto dávanie ako ich prvú a najvyššiu 
finančnú prioritu). Nech každý z nich v krátkosti opíše, 
aký mali pocit z tohto rozhodnutia a ako ich Pán požehnal 
za ich poslušnosť 

 
#2 – VONKAJŠIE ZDROJE, KTORÉ NAUČIA KRESŤANOV ZVLÁDAŤ ICH 
FINANCIE 
 Použite: kresťanské finančné koncepty, sériu videokaziet od 
Larryho Burketta, v triede nedeľnej školy pre dospelých, 
skupinku biblického vyučovania alebo víkendový seminár. Crown 
Ministries tiež majú výborný 12 týždňový finančný biblický 
kurz pre skupinky. 
 
#3 - VÝROČNÁ SÉRIA O HOSPODÁRENÍ 
 Pastor John Maxwell vyučoval tisícky pastorov biblickým 
princípom hospodárenia na pastorálnych konferenciách, ktoré 
viedol. On hovorí, že výročná séria štyroch posolstiev o 
hospodárení je veľmi jednoduchá, ale najdôležitejšia vec, 
ktorú robí každý rok, aby pomohol ľuďom rásť v ich duchovnom a 
finančnom živote. Za posledných 20 rokov to urobil každý rok. 
Len jedno zo štyroch posolstiev, ktoré hovorí, je špecificky 
zamerané na dávanie peňazí. Za tie roky niektoré celomesačné 
témy zahrňovali: „Božia výzva, naša voľba“, „Vziať si `pokrm` 
z hospodárenia“, „Abeceda hospodárenia“ a „Je to vec dôvery“. 
Buďte si istý, že môžete skúsiť a využiť ilustrácie zo 
skutočného života vo vašich kázňach. Povedzte ľuďom, ako Vás 
Pán kreatívnym spôsobom zabezpečil a/alebo iných, ktorých 
poznáte a viete o nich, že si verne ctia Pána vo svojom 
dávaní. Keď vyučujete z hlavy, ide to do hlavy, ale keď 
vyučujete zo života, ide to do života. 
 
 
 
#4 – NAVRHNUTÉ DÁVANIE 
 Umožnite ľuďom, aby dali navrhnuté dary na stavebný 
projekt, misijnú zbierku alebo výročnú zbierku, renováciu 
alebo špeciálnu potrebu. Toto zriedka ovplyvní pravidelné 
dávanie. 
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#5 – ISTOTA VRÁTENIA PEŇAZÍ 
 Nechajte, aby kresťanskí vodcovia potvrdili novým ľuďom, 
ktorí začali dávať desiatky, garanciu vrátenia peňazí. Skyline 
Wesleyan church v San Diegu, kde je pastorom John Maxwell, 
toto robieva každý rok. Po mesačnej sérii kázní o hospodárení 
títo vodcovia požiadajú pravidelných darcov, aby si vybrali 
kartičku, na ktorej majú napísané, že budú dávať desiatky aj 
budúci rok. Poprosia nedarcov a nových ľudí, aby podpísali 
kartičku , na ktorej je napísané, že začnú dávať desiatky. 
Zbor ponúkne týmto ľuďom garanciu vrátenia peňazí tomu 
človeku, ktorý po 90 dňovom dávaní desiatkov oľutuje toto 
rozhodnutie. 
 
#6 – NEDEĽNÉ DÁVANIE DESIATKOV CELÉHO ZBORU 
 V predstihu vyzvite každého, aby priniesol celý desiatok z 
príjmu do zboru v určenú nedeľu. Taktiež môžete vyzvať ľudí, 
aby napísali na kartičku(bez určenia svojho mena), aký „by 
bol“ ich desiatok, ak by dali do zboru 10% z ročného rodinného 
príjmu. Zapíšte tieto informácie a oboznámte zbor s 
výsledkami. Ľudia budú prekvapení, keď zistia, že keby verne 
dávali 10% zo svojich príjmov na Božie dielo vo svojom 
miestnom zbore, mohli by zväčšiť zborový rozpočet 2-4-násobne 
pre misiu, zamestnancov, pravidelné akcie a stavebné/renovačné 
projekty. 
 
#7 – BIBLICKÝ VERŠ PRED ZBIERKOU A POZNÁMKA VODCU ZBORU 
 Chodil som do zboru, v ktorom duchovný vodca alebo jeho 
zástupca pred zbierkou čítal adekvátne miesto z Božieho slova 
o financiách, hospodárení alebo dávaní, povedal k tomu pár 
osobných slov o tom, prečo je to pre neho také významné. Potom 
sa modlili za rannú zbierku. Poskytnite vodcom kópiu tohto  
rukopisu o hospodárení – „100 Biblických veršov a myšlienok“ a 
skúste to vo svojom vlastnom zbore. 
 
#8 – EFEKTÍVNE VYUŽITIE ZBOROVÝCH SPRÁV O DÁVANÍ 
 Napíšte biblické dôvody „prečo dávať“ Pánovi na spodnú 
alebo zadnú časť záznamov o dávaní. Rozdajte tieto záznamy vo 
vašom zhromaždení spolu so zjednodušenou finančnou správou. 
Povzbuďte ich v tom, aká je cenná hodnota a dôležitosť ich 
dávania. 
 
#9 – EXTERNÝ HOVORCA Z OBLASTI DÁVANIA 
 Pozvite skúseného externého hovorcu z oblasti hospodárenia, 
aby prehovoril vo vašom zhromaždení. Takýto človek môže jasne 
vyučovať Božie slovo o kresťanskom dávaní bez toho, aby sa bál 
alebo ostýchal. 
 
 
#10 – ROZBEHNITE SLUŽBU KRESŤANSKÉHO FINANČNÉHO PORADESTVA 
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 Určite človeka vo svojom zbore, ktorý začne službu 
kresťanského finančného poradenstva, aby pomáhal rodinám s ich 
problémami. Keď si tieto rodiny dajú financie do poriadku, 
začnú verne dávať na Pánove dielo. 
 
 
 

UČEBNÉ ZDROJE O HOSPODÁRENÍ 
 

Brian Kluth, prezident 
Kresťanská hospodárska spoločnosť 

„Poskytovanie zdrojov informácií o hospodárení miestnemu zboru“ 
 
Tu sú zhrnuté metódy, ktoré miestny zbor môže považovať za 
integrujúce hospodárenie a kresťanské finančné školenie: 
 
I. Písomné materiály: 

u zakomponujte predmety hospodárenia do zborových 
novín/časopisov 

una polstranový leták vložte „materiály “ 
u letáky/ponukové listy/pamflety/písomné materiály 

(rozdajte, pošlite mailom, poskytnite) 
u kartičky rozhodnutia/plagáty 
u evidenčný systém záznamov 

o dávaní/listy/materiály/obálky 
 
 
 
 

II. Kresťanská výučba (Nedeľná besiedka, skupinky, semináre) 
 u životopis/školenie pre dospelých (slobodných, mladé 
páry, ľudia stredného veku, seniori 
 u životopis/školenie pre násť-ročných  (vek 12-18 rokov) 
 u životopis/školenie pre deti (vek 8-11) 
 u životopis/školenie pre malé deti (vek 3-7) 
 u zdroje z knižnice (kazety, knihy, študijné materiály, 
videokazety) 
 u finančné poradenstvo 
 
III. Služba v zbore 

u svedectvá 
u biblické verše  
u modlitba 

   u piesne 
u scénka 
u kázeň 
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IV. Kampane 
 

u dôraz na výročné dávanie a rozhodnutia 
     u zbierky a/alebo dobrovoľné dary na stavebné projekty 
a renovácie 

u dôraz na misiu 
 
 

 
 

 
 V. Pastori 

u rukopisy 
u knihy 
u kazety 
u zoznam zdrojov a expertov 
 
 
 

. VI. Zborové nástenky o vedení 
( finančné správy) 
( zdroje pre školenia (knihy, rukopisy , kazety) 
 
 
 
 
 

AKO ZOSTAVIŤ ZBOROVÝ KALENDÁR O HOSPODÁRENÍ 
 
 Krok #1:üOznačte si body, ktoré by ste radi aplikovali vo 
vašom zbore. 
 Krok #2: zapíšte “X” k mesiacom, v ktorých by ste chceli 
dosiahnuť cieľ v danej veci. 
 Krok #3: zakrúžkujte „X“ ak sa jedná o novú vec pre váš zbor. 
 Krok #4: prediskutujte a správne dolaďte tento kalendár 
s pastorom a/alebo staršími zboru. 
 Krok #5: priložte toto k svojmu kalendáru, aby ste mohli 
sledovať pokrok. 
 
/viď príloha č.1/ 
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7 Biblických tajomstiev o tom, ako učiť 
o kresťanskom dávaní. 
 
 Martin Luther raz povedal: „Ľudia prechádzajú tromi štádiami 
obrátenia vo svojej kresťanskej viere: ich hlava, ich srdce a ich 
peňaženka – nanešťastie, nie všetkými naraz!“ 
 Zo všetkých štúdií, ktoré sa v súčasnosti v zboroch 
uskutočňujú, by sa mohlo zdať, že len málo ľudí sa dokáže radovať 
a tešiť z toho, čo od nich Boh chce, aby prežívali z ich 
kresťanského dávania financií. 
 Nasleduje 7 kľúčov k tajomstvám, ktoré môžu odomknúť dvere 
k biblickej viere v tejto oblasti ľudských životov. 
 
 
 
1 Dávaj s úctou Deut.14:23 
 
 
2 Dávaj systematicky Gen.28:16.22, Prísl.3:9,10 
 
 
3 Dávaj bez ohľadu na okolnosti I.Kráľ.17  
                                Hag.1:4-11 
 
4 Dávaj s radosťou II.Kor.9:7, Lev. 22:17,18 
 
 
5 Dávaj podľa svojich možností I.Kor.16:2 
 
 
6 Dávaj neustále III.Ján.8, I.Sam.30:22 
 
 
7 Dávaj verne I.Kor.4:2 
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ŠPECIÁLNA POZNÁMKA 
 
Nasledujú tri veľmi efektívne, ale zriedkakedy využívané biblické 
pasáže, ktoré sú nápomocné pri výučbe ľudí ako dávať Bohu ako 
PRVÉMU(bez ohľadu na ich okolnosti alebo úroveň príjmov): 
 
I.Kráľ.17 – Hladujúca vdova, ktorá dala Božiemu služobníkovi skôr, 
ako sa postarala o vlastné potreby. 
 
Gen.28 – Príbeh nezamestnaného slobodného muža, ktorý mal osobné 
stretnutie s Bohom. Urobí duchovné rozhodnutie, že vždy Bohu vráti 
prvý desiatok z toho, čo v budúcnosti nadobudne. 
 
Hag.1 – Príbeh o Božích ľuďoch, ktorí sa ocitli v materialistickom 
životnom štýle, zvanom „ mne najskôr“, a zabudli dať Pánovi ako 
prvému. 
                
     
 
52 Týždňov s veršami o zbierkach 
Využívajte tieto verše, aby ste povzbudili Boží ľud k milosti 
dávania. 
Zdroj: Vedenie zboru Wesleyan Church v Indianapolis, Indiana 
 
 
 Tieto biblické verše sú plné napomínania, povzbudenia 
a dôvodov pre veriacich, prečo je dobré praktizovať verné 
hospodárenie. Zakaždým, keď váš zbor obdrží zbierku, máte možnosť 
vyučovať Boží ľud o týchto pravdách. Nasleduje 52 textov, ktoré 
môžete využiť na to, aby ste prizvali zhromaždenie veriacich 
k takému druhu dávania, ktoré si ctí Pána. 
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1. „Čeľade národov, vzdávajte 
Hospodinu, vzdávajte Hospodinu 
česť a slávu! 

Vzdávajte Hospodinu slávu Jeho mena, 
prineste dar a predstúpte pred Neho! 
Klaňajte sa Hospodinu v svätej 
ozdobe! (I. Kron.16:28-29) 

 
 
2. „Potom prišiel každý, koho          
tiahlo srdce a viedol ochotný duch; 
i prinášali Hospodinu dávky na práce 
na svätostánky, na všetku jeho 
službu a na posvätné rúcha.“ (Ex. 
35:21) 

 
 
3.„Čeľade národov, vzdávajte 
Hospodinu, vzdávajte Hospodinu česť 
a moc! Vzdajte Hospodinu slávu Jeho 
mena, prineste dar a vstúpte v Jeho 
nádvoria!“(Žalm 96:7-8) 

 
 
4.„Odpovie im Kráľ: Veru hovorím vám: 
čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto mojich najmenších bratov, 
mne ste urobili.“(Mat. 25:40) 

 
 
5.„Vo všetkom som vám ukázal príklad, 
že tak musíme pracovať a ujímať sa 
slabých a pamätať na slová Pána 
Ježiša; veď On povedal: 
Blahoslavenejšie je dávať ako 
brať.“(Skut.20:35) 

 
 
6.„...Tvoje modlitby a almužny 
vstúpili pred tvár Božiu a Boh sa 
rozpomenul na ne.“(Skut.10:4) 

 
 
7.„Nikto nemôže väčšmi milovať, ako 
keď život položí za svojich 
priateľov.“(Ján 15:13)  
 
 
8. „Napodobňujte teda Boha ako 
milované dietky a žite v láske, ako 
aj Kristus miloval vás a seba samého 
vydal za nás ako dar a obeť Bohu 
príjemnej vône.“(Ef.5:1-2) 

 
 
9.„Mojžiš povedal celému zboru 
Izraelcov: Toto prikázal Hospodin: 
Vyberte medzi sebou dávky pre 
Hospodina! Každý, kto má ochotné 
srdce, prinesie Hospodinu 
pozdvihovanú dávku...“(Ex.35:4-45) 

 
 
10. „A povedal všetkým: Kto chce 
prísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
berie svoj kríž deň po deň a tak ma 
nasleduje.“(Luk. 9:23) 

 
 
11. „A vy ako sa rozhojňujete vo 
všetkom: vo viere a reči, v známosti 
a všetkom snažení aj v láske, ktorú 
sme vzbudili vo vás, tak sa 
rozhojnite aj 
v dobročinnosti.“(II.Kor.8:7) 

 
 
12. „Potom im povedal: Všimnite si, 
čo počúvate! Akou mierou meriate vy, 
takou vám bude namerané, ešte vám aj 
pridajú.“(Mar. 4:24) 

 
 
13. „A tak, bratia moji     milovaní, 
buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte 
sa stále v diele Pánovom, vediac, že 
vaša námaha nie je márna 
v Pánu.“(I.Kor.15:58) 

 
 
14. „Tak teda každý z nás (Bohu) vydá 
počet za seba.“(Rim.14:12) 

 
 
15. „Veď znáte milosť nášho Pána 
Ježiša Krista, že bohatý schudobnel 
pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho 
chudobou.“ 

 
 
16. „Čím sa odmením Hospodinu za 
všetky Jeho dobrodenia voči mne? 
Pozdvihnem kalich spasenia a vzývať 
budem meno Hospodinovo. Ja splním 
svoje sľuby Hospodinu pred všetkým 
Jeho ľudom.“(Žalm 116:12-14) 

 
 
17. „Obetujte správne obete 
a dôverujte Hospodinu!“(Žalm 4:6) 

 
 
18. „Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť 
dokonalý, choď, predaj majetok 
a budeš mať poklad v nebesiach; 
potom príď a nasleduj ma.“(Mat. 
19:21) 

 
 
19. „Ale hľadajte najprv kráľovstvo 
Božie a Jeho spravodlivosť a všetko 
toto bude vám pridané.“(Mat. 6:33) 
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20. „Dobrovoľne Ti chcem obetovať, 
velebiť Tvoje meno, Hospodine, lebo 
je dobré.“(Žalm 54:8) 

 
 
21. „Potom Hospodin riekol Mojžišovi: 
Povedz Izraelcom, aby vybrali pre 
mňa pozdvihované dávky; pozdvihované 
dávky vyberte pre mňa od každého, 
kto chce dobrovoľne dať.“(Ex.25:1-2) 

 
 
22. „Lebo, keď je ochota, vítaná je 
podľa toho, koľko kto má, a nie 
podľa toho, čo nemá.“(II.Kor.8:12) 

 
 
23. „Nezabúdajte na dobročinnosť a na 
zbierky. Lebo v takýchto obetiach  
má  

Boh zaľúbenie.“(Žid. 13:16) 
 
 
24. „ A tak teda, dokiaľ máme čas, 
čiňme dobre všetkým, ale najmä 
domácim viery.“(Gal. 6:10) 

 
 
25. „Obetuj Bohu vďaku a splácaj 
Najvyššiemu svoje sľuby! Vzývaj ma 
v deň súženia, vytrhnem Ťa a ty ma 
budeš oslavovať!“(Žalm 50:14-15) 

 
 
26. „Toto však hovorím: Kto skúpo 
rozsieva, bude aj skúpo žať. Každý 
nech dá, ako si umienil v srdci, nie 
z neochoty alebo z prinútenia, lebo 
ochotného darcu miluje 
Boh.“(II.Kor.9:6-7) 

 
 
27. „Ak poskytneš hladnému, po čom 
sám túžiš, a nasýtiš strápeného, 
potom zažiari tvoje svetlo 
v temnosti a tvoja tma bude ako 
poludňajší jas.“(Iz.58:10) 

 
 
28. „A Boh má moc vo všetkom 
rozhojniť pri vás svoju milosť, aby 
ste vo všetkom mali vždy dostatok 
všetkého (pre seba), aj nadbytok pre 
každý skutok.“(II.Kor.9:8) 

 
 
29. „Lebo Boh nie je nespravodlivý, 
žeby zabudol na vašu prácu a lásku, 
ktorú ste dokazovali voči Jeho menu 

tým, že ste posluhovali svätým 
a ešte posluhujete.“(Žid. 6:10) 

 
 
30. „Človek s láskavým pohľadom bude 
požehnaný, lebo dá zo svojho chleba 
chudobnému.“(Prís.22:9) 

 
 
31. „Keďže ste si očistili  duše 
poslušnosťou pravde, aby ste mali 
bratskú lásku bez pokrytectva, z tej 
duše sa vždy navzájom milujte.“(I. 
Petra 1:22) 

 
 
32. „Veru, veru, vám hovorím: Kto 
verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, 
ktoré ja činím, áno, ešte väčšie 
bude činiť, pretože Ja idem 
k Otcovi.“(Ján 14:12) 

 
33. „Každý nech dá, čo bude môcť, 
podľa požehnania Hospodina, tvojho 
Boha, ktoré ti udelil.“(Deut.16:17) 

 
 
34. „Dávajte a bude vám dané, mieru 
dobrú, natlačenú,  natrasenú 
a vrchom nasypanú dajú vám do lona; 
lebo akou mierou meriate, takou vám 
bude namerané.“(Luk. 6:38) 

 
35. „Ale zhromažďujte si poklady 
v nebi, kde ich ani moľ ani hrdza 
nezničí a kde sa zlodeji nevlamujú 
a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, 
tam bude aj tvoje srdce.“(Mat. 6:20-
21) 

 
 
36. „Prinášajte celé desiatky do 
pokladnice a bude poživeň v mojom 
dome; a vyskúšajte ma týmto – vraví 
Hospodin mocností -: Či vám 
neotvorím okná nebies a nevylejem na 
vás až nadbytok požehnania!“(Mal. 
3:10) 

 
 
37. „A vo všetkom budete obohatení na 
všemožnú štedrosť, ktorá skrze nás 
pôsobí vďačnosť Bohu.“(I.Kor.9:11) 

 
 
38. „Ten však, čo neznal a spáchal, 
čo je trestuhodné, bude menej bitý. 
Lebo od každého, komu bolo mnoho 
dané, bude sa mnoho pohľadávať; 
a komu mnoho zverili, od toho budú 
viac žiadať.“(Luk. 12:48) 
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39. „A čo činíte slovom alebo 
skutkom, všetko čiňte v mene Pána 
Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze 
Neho.“(Kol.3:17) 

 
 
40. „S radosťou slúžte Hospodinu, 
vchádzajte pred Neho s plesaním! ... 
Vchádzajte s vďakou do Jeho brán 
a s chválospevom v Jeho nádvoria; 
ďakujte Mu a dobrorečte Jeho 
menu!“(Žalm 100:2,4) 

 
 
41. „Len dobrý údel a len dokonalý 
dar pochádza zhora od Otca svetiel, 
u ktorého nieto premeny ani 
zatienenia pre odvrátenie sa.“(Jak. 
1:17) 

 
 
42. „Posluhujte si ako dobrí šafári 
rôznej milosti Božej, každý tým 
duchovným darom, ktorý prijal.“(I. 
Pet.4:10) 

 
 
43. „Veď keď sa dokazujete v tejto 
službe lásky, oslavujú Boha, že sa 
poslušne priznávate k evanjeliu 
Kristovmu a štedro sa delíte s nimi 
a so všetkými.“(II.Kor.9:13) 

 
 
44. „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete 
dať dobré dary svojim dietkam, o čo 
skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého 
tým, ktorí Ho prosia?“(Luk. 11:13)
      

 
 
45. „Od šafárov sa vyžaduje, aby 
každý bol verný.“(I.Kor.4:2) 

 
 
46. „Nemocných uzdravujte, mŕtvych 
krieste; malomocných očisťujte, 
démonov vyháňajte; zdarma ste 
prijali, zdarma dávajte.“(Mat. 10:8) 

 
 
47. „Potom privolajúc si zástup aj 
svojich učeníkov, povedal im: Kto 
chce ísť za mnou, nech zaprie sám 
seba, vezme svoj kríž a nasleduje 
ma: Lebo kto by si chcel zachrániť 
život, stratí ho, ale kto by stratil 
život pre mňa a pre evanjelium, 
zachráni si ho.“(Mar. 8:34-35) 

 
 

48. „Všetky desiatky zo zeme, 
z výsevu poľa alebo z ovocia stromov 
patria Hospodinu; je to sväté 
Hospodinu.“(Lev. 27:30) 

 
 
49. „Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti 
a chválime Tvoje slávne meno. Veď 
ani ja ani môj ľud by sme neboli 
schopní priniesť toľké milodary. Veď 
od Teba je všetko, takže z Tvojej 
ruky sme Ti dali.“(I.Kron.29:13-14) 

 
 
 
50. „Dávajte teda cisárovo, cisárovi 
a čo je Božie, Bohu.“(Mat. 22:21) 

 
 
 
51. Pamätaj na Hospodina, svojho 
Boha, lebo On ti dáva silu získavať 
bohatstvo, aby utvrdil svoju zmluvu, 
ktorú s prísahou zasľúbil tvojim 
otcom, ako je tomu dnes.“(Deut.8:18) 

 
 
52. „Cti Hospodina darmi svojho 
imania a prvotinami z každého tvojho 
výnosu. Tak sa ti naplnia stodoly 
hojnosťou a muštom pretečú tvoje 
kade.“(Prís.3:9-10) 
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Vložená myšlienka do letáku 
 

Tu je Božia ponuka pre Teba 
 
Prečítaj si verše napísané pod každým nadpisom a čítaj tie mnohé Božie 
zasľúbenia a pravdivé príbehy o ľuďoch, ktorým On v minulosti pomohol. 
 
 

Mnoho kresťanov verí, že ich finančná situácia im nedovolí dať na Božie 
dielo. Pravdepodobne viac ako kedykoľvek predtým potrebujú duchovní vodcovia 
vyzývať ľudí k biblickej viere a podporiť ich v aktívnom hospodárení. 

  Potrebujeme pomoc, aby sme dokázali vidieť za naše okolnosti a aby sme 
objavili, že Boh zo svojho slova túži byť aktívnym a skutočným v našich životoch aj 
dnes! 
..................................................................................... 

Boh ťa zabezpečí zo svojich 
zdrojov 

  Žalm145:15,16    Mat.6:32,33    Mal.3:8-10    Deut.10:14   
  Jób27:13,16,17    Kaz.2:26    Hag.1:2-8    Prís.13:22 

..................................................................................... 
Boh bude strážiť tvoje finančné 

rozhodnutia 
  Prís.8:21   I.Kráľ.17:10-16    Gen.28:16-22    Kaz.5:10 
  Prís.3:5-6    Fil.4:19    Iz.30:21 

     ..................................................................................... 
Boh ťa bude viesť cestou, ktorá ťa 

vyvedie z dlhov 
  II.Kráľ.4:1-7    Rim.13:8    Deut.28:1-68    Deut.15:1-11 
  Prís.22:7   Neh.5:4-13    Jób8:7 

..................................................................................... 
Boh požehná tvoj zbor cez tvoje 

dávanie 
  I.Kor.8:9-11,14    Fil.4:15-19    Gal.6:6    Ezd.1:4-16 
  II.Kráľ.4:8-10    II.Kron.24:4-14;29:2-19    Exod.35,36 

..................................................................................... 
Boh rozmnoží tvoje dary na svoje 

účely 
  Ján6:6-14    Mat.14:14-21    I.Kráľ.17:10-17    Luk.6:38 
  Exod.36:6,7 
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..................................................................................... 
Boh zmení tvoje dary na večný 

poklad 
  I.Tim.6:18-19    Mat.6:19-21   III.Ján8    Žid.610 
  Mat.5:16    II.Kor.9:13 
 

 
NÁPOMOCNÉ RADY PRI DÁVANÍ 

 
AK NIE SI KRESŤAN: 

Netráp s s dávaním Bohu – ale si uvedom a prijmi, čo ti Boh 
chce dať – úplné odpustenie, večný život a čisto nový 
začiatok. 
 

PRE VŠETKÝCH KRESŤANOV: 
Vždy dávajte najprv svojmu zboru. Až po vernej podpore svojho 
zboru dávajte výnimočné dary a zbierky na iné kresťanské 
účely, o ktorých si myslíte, že sú dôležité. 
 
 

AK CHCEŠ ZAČAŤ DÁVAŤ BOHU NAJPRV: 
 Kedykoľvek získaš nejaké peniaze, ulož z nich prvotinu na 
špeciálne miesto, aby si ju mohol dať Pánovi tak, ako ťa On 
bude viesť, ALEBO kedykoľvek vložíš peniaze na účet, vypíš si 
šek na percentá, ktoré chceš dať na Pánove dielo, ALEBO ak 
sleduješ svoj príjem a výdavky, urči si kategóriu pre dávanie 
svojmu zboru a druhú kategóriu pre iné kresťanské účely (potom 
pravidelne kontroluj tieto účty a daj Pánovi na základe 
percent alebo množstiev, ako si sa rozhodol dávať). 
 

 
AK SI VYDATÁ ZA KRESŤANA ALE EŠTE 

STE SA NEDOHODLI, ČI DÁVAŤ NA BOŽIE DIELO: 
 

Nech si tvoj partner prečíta tieto informácie a potom sa 
porozprávajte o tom, ako vypracovať vzájomne prijateľný plán 
o tom, ako môžete pravidelne a štedro dávať na Božie dielo. 
 
 

AK SI VYDATÁ/ŽENATÝ A TVOJ PARTNER NIE JE KRESŤAN: 
 

(1)Zisti, či je tvoj partner ochotný čítať tento materiál, 
ALEBO (2) identifikuj akékoľvek financie, o ktorých vieš a máš 
slobodu s nimi disponovať(čítaj Luk.8:3) a vyčleň z nich 
prvotinu pre Božie dielo, ALEBO(3) navrhni svojmu partnerovi, 
že vyskúšaš tento experiment viery na tri mesiace. Začni dávať 
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nejaké množstvo peňazí a poobhliadni sa každú nedeľu, či sa 
dejú v tvojom  živote nejaké výnimočné finančné udalosti. 

 
 

 DÁVANIE Z ČISTÉHO ALEBO Z HRUBÉHO PRÍJMU: 
 

 Modli sa a pýtaj sa Boha, čo z toho by si mal urobiť. Ak ťa 
bude v tvojom srdci pobádať, aby si dal z hrubého, urob tak 
a dôveruj Jemu, že sa postará o dôsledky. Ak dávanie 10% alebo 
viac je pre teba novou skúsenosťou, začni dávať zo svojho 
čistého príjmu po dobu niekoľkých mesiacov a uvidíš, čo sa 
stane. Ak po niekoľkých mesiacoch prežiješ skúsenosť s Ním, že 
sa kreatívne stará o tvoj život, začni dávať 10% alebo viac zo 
svojho hrubého príjmu. 

 
AK SI RODIČ: 

  
 Pomôžte deťom vyčleniť si miesto, kde budú odkladať „Božiu 

prvotinu“ z akýchkoľvek peňazí, ktoré získajú(napr.- vreckové, 
pracovné projekty, finančné dary, atď.). Dovoľte im, aby 
dávali do zbierky z týchto peňazí. 

 
JE TU VIERU BUDUJÚCE CVIČENIE, KTORÉ MÔŽEŠ SKÚSIŤ: 

 
Prečítaj si tri pasáže z biblie o dávaní (vrátane Mal.3).Potom 
z toho vytvor prioritu dávať 10% zo svojho príjmu na Pánove  
dielo pri každej výplate, alebo pri vklade na účet. Po 90 
dňoch zhodnoť, ako Boh pracoval v tvojom živote. 
 
 
 

90 vecí 
 

ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ 
 
  Sú chvíle, keď každý z nás potrebuje praktické 
povzbudenie, ktoré nám pomôže urobiť dôležité a potrebné 
kroky viery. Ako zbor chceme pomáhať a poskytovať istý druh 
povzbudenia pre kohokoľvek, kto v súčasnosti nepraktizuje 
biblické príklady verného dávania minimálne 10% zo svojich 
príjmov na Pánovo dielo. Ak si sa ocitol v takejto situácii 
kvôli AKÉMUKOĽVEK DÔVODU(DÔVODOM), prosím, prejdi 
nasledovnými krokmi s modlitbami: 



 30 

 
1, prečítaj a zamysli sa nad 5-10 adekvátnymi 
biblickými pasážami zo zoznamu „10 Dôvodov prečo?“. 
Po prečítaní týchto veršov čestne povedz Pánovi v 
modlitbe svoje obavy a starosti o vrátení prvotiny z 
financií, ktoré ti dal Pán, naspäť Jemu. 
 
2, Podpíš a vráť túto kartičku do zboru(buď počas 
zbierky alebo mailom).  
 
3, Počas 90 dní – kedykoľvek obdržíš nejaký príjem, 
vypíš šek alebo odovzdaj minimálne 10% z toho 
množstva na Božie dielo. 
 
4, Ak sa na konci 90 dní stane, že by si cítil, že 
tvoje dávanie bola chyba, alebo si neprežil Božiu 
kreatívnu starostlivosť a požehnanie v tvojom živote, 
informuj o tom pokladníka alebo pastora a zbor ti 
preplatí akékoľvek množstvo, ktoré budeš požadovať, 
až do plnej výšky sumy, ktorú si dal do zboru, šekom 
alebo v hotovosti v obálkach počas 90 dní. 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––-(odstrihni a pošli mailom alebo vlož do zbierky)––––––––––––––––––––––-   
   BOŽÍ PRÍSĽUB – ZÁRUKA ZBORU – MOJA VOĽBA 
Po prečítaní biblických veršov a uvedomení si, že mi(nám) 
bude lepšie s 90% nášho príjmu a Božou pomocou ako so100% 
nášho príjmu a žiadnou aktívnou Božou pomocou, chcem sa 
zúčastniť tohto 90 dňového dobrodružstva viery a verne dávať 
10% z môjho príjmu na Božie dielo. Je zrejmé, že ak na konci 
týchto 90 dní nebudem prežívať Božiu kreatívnu starostlivosť 
a/alebo by som ľutoval toto dávanie do zboru, môžem  požiadať 
o vrátenie akéhokoľvek množstva z tých financií, ktoré som 
dal do zboru počas týchto 90 dní. 
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10 Dobrých dôvodov 
Tu je uvedených 10 biblických a praktických dôvodov, prečo by 
každý človek (bez ohľadu na vek, príjem, alebo okolnosti) mal 
dávať minimálne 10% zo svojho príjmu na Pánovo dielo: 
 
 
 
#1 Prinesie to Božiu múdrosť a poriadok do tvojich             
   financií. 
   ¨ Mat.6:19-21,24-34  ¨ Luk.12:16-21  ¨ I.Tim.6:6-10,17-19  
#2 Poslúži ti to ako praktická pripomienka, že Boh je      
   vlastníkom všetkého v tvojom živote. 
   ¨ I.Kron.29:11-18  ¨ Žalm24:1,2  ¨ Hag.2:8  
 
#3 Umožní ti to prežívať Božiu kreatívnu starostlivosť a  
   zabezpečenie takým spôsobom, akým by si ho inak nemal  
   možnosť zakúsiť.  
   ¨ I.Kráľ.17  ¨ Prís.3:9,10  ¨ Mal.3:7-15  ¨ Hag.1:4-11,2:15-19 
    ¨ Luk.6:38  ¨ Deut.28  ¨ Fil.4:15-19  ¨ Mar.12:41-44 
   
#4 Podporí to tvoj duchovný rast a dôveru v Boha. 
   ¨ Deut.14:23  ¨Prís.3:5,6  ¨ Mal.3:8-10  ¨ Hag.1:4-11,2:15-19   
    ¨ II.Kor.8:5 
 
#5 Je to vyskúšaný a dokázaný spôsob dávania, vykonaný  
   Božími ľuďmi z rôznych úrovní príjmov a kultúry 
   ¨ Gen.14:17-20,28:16-22  ¨ Lev.27:30  ¨ Prís.3:9,10   
    ¨ Mal.3:7-15  ¨ Mat.23:23 
 

    #6 Uistí ťa to o tvojom poklade v nebi. 
   ¨ I.Tim.6:18,19  ¨ Mat.6:19-21  ¨ Žid.6:10  III.Ján.8          
    ¨ I.Sam.30:22 
 
#7 Pomôže ti to viac si ctiť Boha v tvojom živote. 
   ¨ Deut.14:23 
 
 
#8 Posilní to službu, okolie a stabilitu tvojho miestneho 
   zboru 
   ¨ Sk.2:42-47,4:32  ¨ II.Kor.9:12,13 
 
#9 Pomôže to zabezpečiť prostriedky na mzdy pastorovi a   
   služobníkom, ktorí sú v kresťanskej službe na plný 
   úväzok. 
   ¨ I.Kor.9:9-11,14  ¨ I.Tim.5:17,18  ¨ III.Ján.5-8   
    ¨ Fil.4:5-19  ¨ Gal.6:6  ¨ Luk.8:3  ¨ II.Kráľ.4:8-10   
    ¨Neh.10:35-39 

   
#10 Bude to pomoc pre zavŕšenie stavebných projektov a      
    renovácií. 

     ¨ II.Kron.24:4-14,29:2-19  ¨ Ex.35,36  ¨ II.Kráľ.12   
          ¨ Ezd.1:4-6 
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Horeuvedené sú dôležité správy, ktoré ti vrelo 
odporúčam prečítať a využívať vo svojom zbore. Ak si 
želáš, môžeš priradiť „nápomocnú radu pri dávaní“ na 
zadnú stranu tejto prílohy. 

   
 
 

Spočítaj svoje požehnania 
(autor: Brian Kluth) 

 
Bol si už niekedy sklamaný a udivený z množstva listov 
obsahujúcich výzvu dávať?  
   Bol si už niekedy zmätený a nevedel si, koľko by si mal 
dávať na Pánovo dielo?  
   Cítil si sa niekedy vinný, že si nemohol dať plne a verne 
do svojho zboru kvôli iným finančným záväzkom voči 
jednotlivým služobníkom, kresťanským pracovníkom, 
organizáciám alebo výnimočným projektom? 
   Ak si ženatý/vydatá, želáš si, aby si sa spolu so svojím 
partnerom dohodli o tom, koľko, kedy a kde dávať peniaze na 
Božie dielo? 
   Cítil si niekedy, že nemáš dostatok financií na to, aby si 
uskutočnil svoje ciele? 
   Želáš si, aby si mal extra fondy, z ktorých by si mohol 
dávať na špeciálne potreby? 
   Pred niekoľkými rokmi som prechádzal mnohými z týchto 
situácií a prišiel som k nasledujúcemu veršu z biblie: 
„ V každý prvý deň týždňa nech jeden každý z vás uloží u seba 
odkladajúc podľa toho, ako sa komu darí...“ I.Kor.16:2. 
   Nikdy nezabudnem na tú nedeľu, kedy som našiel tento verš. 
Poprosil som svoju manželku Sandi, aby si so mnou sadla, aby 
sme mohli „počítať naše požehnania“. Nebol som si istý, čo 
som tým chcel docieliť, ale I.Kor.16:2 v sebe zahŕňa, že Boh 
od nás – kresťanov očakáva, že by sme si našli čas v prvý deň 
v týždni, aby sme sa obzreli za poslednými 7 dňami, ako sa On 
o nás postaral; a potom aby sme vďačne odložili financie, 
ktoré môžeme použiť na Božie dielo. 
 
 
„ ... Boh chce, aby sme si urobili čas v prvý deň v 
týždni..., aby sme mohli vidieť, ako sa o nás postaral – aby 
sme potom vďačne vyčlenili prostriedky, ktoré môžeme dať na 
Božie dielo.“ 
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   Nuž, začali sme s tým ,že sme sa pozreli späť na 
posledných sedem dní. Samozrejme prvou položkou a množstvom, 
ktoré sme zapísali, bol náš príjem (misijná podpora), z 
kresťanskej organizácie, v ktorej sme boli zamestnaní. 
 
Odhalené požehnania 
   Spomenuli sme si, že sme pred tým boli na večeri s 
priateľmi a oni zdvihli účet, my sme obdržali dar k 
narodeninám – hotovosť, a ja som získal honorár za reč pri 
zásnubách. Zapísali sme si všetky tieto položky jednu po 
druhej a boli sme prekvapení, keď sme zistili, že sme mali 
zoznam hmatateľných prostriedkov navyše popri mojom príjme. 
Ďakovali sme Bohu za tieto „požehnania“ a rozhodli sme sa, že 
sa vrátime a pridelíme dolár ku každej položke: 50 dolárov, 
ktoré som chcel minúť na bicykel, 15 dolárov ako dar k 
narodeninám, 20 dolárov ako sporivú časť – keď druhí 
zaplatili za našu večeru, 25 dolárov honorár za slávnostnú 
reč a 40 dolárov za nejaké menšie položky. 
 
 
 
„Bol som prekvapený, keď som zistil, že sme dali na Božie 
dielo 4000 dolárov pri mojom plate 15000 dolárov!“ 
 
Spočítali sme všetky položky a zistili sme, že tieto 
„požehnania“ činili 150 USD! Vzali sme 10% z nich a zaslali 
sme to ako našu mesačnú podporu misionárov, ktorých sme 
pravidelne podporovali 15 dolármi mesačne. Potom sme dali 10% 
z nášho bežného mesačného príjmu do nášho miestneho zboru. 
 
Zoznam naďalej rástol 
   Nasledujúcu nedeľu sme si znova sadli a počítali naše 
požehnania. Najskôr sme si mysleli, že sa nič extra 
neprihodilo a chceli sme to vzdať. Potom sme si spomenuli na 
pár položiek, ktoré Sandi kúpila vo výpredaji a nejaké veci, 
ktoré som dostal zdarma v práci. Keď sme pripočítali tieto 
množstvá, odkrylo sa nám takmer 120 USD ako nepostrehnuté 
požehnania. Vzali sme 12 USD(10% z našich “požehnaní“) a 
otvorili sme si FOND POŽEHNANÍ. Každý týždeň sme oddelili 
peniaze podľa toho, čo sa v danom týždni prihodilo. Mali sme 
misionárov a špeciálne potreby, na ktoré sme chceli 
prispievať, na tieto účely sme mohli používať náš Fond 
Požehnaní. 
   Ani by sme si neboli všimli tieto „požehnania“ (a  určite 
by sme ich nezohľadnili v dávaní), ak by sme nevyužili verš 
I.Kor.16:2 v praxi, nesadli si spolu každú nedeľu a vedome sa 
neobzreli späť na uplynulý týždeň. 
   Tým, že sme počítali naše požehnania, zistili sme, že sme 
schopní dávať celých 10% z nášho príjmu do miestneho zboru a 
stále sme mali dostatok peňazí navyše, aby sme mohli podporiť 
misionárov, ľudí v núdzi, kresťanské aktivity a organizácie. 
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Ohromujúci objav 
   Pri prezeraní správy o daniach z príjmov som zistil, že 
môj príjem za rok bol 15000 USD. Keď som si pozrel zoznam 
našich príspevkov miestnemu zboru, zistil som, že sme dali 
1500 USD. Keď som k tomu pridal peniaze, ktoré sme dali 
navyše, vyšla mi suma 2500 USD daná na misiu, špeciálne 
potreby a projekty a kresťanské organizácie. Pomyslel som si: 
„To nemôže byť správne, asi ne je niečo v poriadku s mojou 
kalkulačkou!“ Ale keď som prešiel zoznamom naši požehnaní za 
52 nedieľ v roku, bol som ohromený, keď som zistil, že 
„požehnania“, ktoré sme zapísali(okrem nášho príjmu) nám 
pridali 25000USD! My sme skutočne dali 2500 USD na Pánovo 
dielo naviac – okrem 1500 USD ako desiatok nášmu zboru! 
 
   Bol som prekvapení, že sme dali 4000 USD na Božie dielo 
pri našom ročnom príjme 15000 USD! Keď sme prechádzali celým 
rokom, čudovali sme sa, ako sme mohli dosiahnuť naše ciele. 
Ale keď sme spočítali naše „požehnania“, nedeľu za nedeľou, 
naše oči sa otvorili a my sme mohli vidieť kreatívne spôsoby, 
akými sa náš Pán o nás staral. Bolo to z ducha vďačnosti, že 
sme radostne dali 10% z našich požehnaní, úspor a 
neočakávaných príjmov a hotovosti na Pánovo dielo. Keď sme o 
tom premýšľali, prišli sme na to, že nám Boh v skutočnosti 
dal 40000-ový životný štýl, hoci naša mzda bola z toho len 
15000 USD! 
   Nasledujúci rok sme pokračovali s „počítaním našich 
požehnaní“ každý týždeň. Na konci roka môj príjem bol 17000 
USD, dali sme1700 USD nášmu zboru a ďalších 5000 USD na iné 
kresťanské účely! Nasledujúci rok sme dali naviac 6000 USD na 
Pánovo dielo okrem desiatkov pre náš zbor a ďalší rok to bolo 
6300 USD! Každoročné praktizovanie počítania a vyčleňovania 
našich požehnaní  do Fondu Požehnaní nám umožnilo 
zdvojnásobiť až strojnásobiť sumu, ktorú by sme normálne dali 
na Božie dielo. 
  Niektorí ľudia učia, žeby sme mali „dať, aby sme dostali“ 
alebo „dávať veci ako obeť Pánovi“; ale Pán nám ukázal, že 
najlepším spôsobom ako dávať je jednoducho sa pozrieť, čo nám 
On dal – a potom štedro a s radosťou dávať prvotinu naspäť 
Jemu! 
   Známe slová piesne, “Počítaj Svoje Požehnania“ mi 
prichádzajú na myseľ: “Počítaj svoje požehnania, pomenuj ich 
po jednom. Počítaj svoje požehnania a pozri sa, čo Boh pre 
teba urobil." Aké to môže byť oslobodzujúce a vzrušujúce pre 
každého, kto skutočne začne praktizovať túto pravdu podľa 
I.Kor.16:2! 
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Záznam o dávaní 
 

 
Meno(mená):________________ 

  
Ulica:_____________________ 
                              
Mesto/štát/PSČ:____________ 
                                  
Tel.č.(čísla):_____________ 
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STANOVENÉ DARY 
Dátum   Množstvo Pre 
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
                  Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk   
        Sk  
        Sk  
        Sk  
        Sk  
Nedeľa Týždenné zbierky za 20–- 
 Jan. Apr. Júl Okt. 
  1    Sk    Sk    Sk    Sk 
  2    Sk    Sk    Sk    Sk 
  3    Sk    Sk    Sk    Sk 
  4    Sk    Sk    Sk    Sk 
  5    Sk    Sk    Sk    Sk 
 Feb. Máj Aug. Nov. 
  1    Sk    Sk    Sk    Sk 
  2    Sk    Sk    Sk    Sk 
  3    Sk    Sk    Sk    Sk 
  4    Sk    Sk    Sk    Sk 
  5    Sk    Sk    Sk    Sk 
 Mar. Jún Sept. Dec. 
  1    Sk    Sk    Sk    Sk 
  2    Sk    Sk    Sk    Sk 
  3    Sk    Sk    Sk    Sk 
  4    Sk    Sk    Sk    Sk 
  5    Sk    Sk    Sk    Sk 
TOT    Sk    Sk    Sk    Sk 
TTD          Sk    Sk    Sk 
TTD = Celková suma k dátumu 

Celkovo za rok 20– 
Týždenné 
dary 
 
_______Sk 

 
 
 
_______Sk 

 
 
 
_______Sk 

   
CELKOVÝ SÚČET = ___________Sk 
Dary boli zaznamenané kým: 
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5 OBLASTÍ, V KTORÝCH ŤA BIBLIA VYUČUJE O TVOJOM 
ZISKU Z NAVRACANIA 10% ALEBO VIAC ZO SVOJHO PRÍJMU 
NA PÁNOVO DIELO 
Aktuálne verše sú vypísané, aby si si ich mohol pozrieť a sám tak 
prísť k vlastnému na biblii založenému presvedčeniu o tvojom spôsobe 
dávania. 
#1 Posilní to tvoju dôveru v Boha & tvoj duchovný rast. 
    (Deut.14:23 – Mal.3:8-10 – Žalm24:1,2 – Žalm50:10-12 
     II.Kor.8:5) 
#2 Pomôže ti to začať prežívať Božiu kreatívnu        
   starostlivosť v napĺňaní tvojich potrieb     (I.Kráľ.17 – Prís.3:9,10 – Mal.3:7-15 – Luk.6:38) 
#3 Pomôže ti to prelamovať akékoľvek putá dlhov, „túžby 
   mať viac”, alebo pocitov chudoby, ktoré možno práve 
   teraz prežívaš. 
   (Hag.1:4-11 – Deut.28 – Kaz.5:10 – Mat.6:19-21,24-34 – 
    Luk.12:16-21 – I.Tim.6:6-10,17-19 – II.Kor.8:2 – Gen.28:22) 
#4 Pomôže ti to ukladať si poklady v nebi. 
   (I.Tim.6:18,19 – Mat.6:19-21 – III.Ján.8 – Žid.6:10) 
#5 Pomôže to tvojmu zboru lepšie slúžiť tebe aj iným  
   (tým, že bude riadne postarané o vášho pastora, misiu,       
   a potrebné zabezpečenia). 
   (I.Kor.9:9-11,14 – I.Tim.5:17,18 – Fil.4:15-19 – Gal.6:6 –  
    Luk.8:3 – II.Kráľ.4:8-10 – II.Kron.24:4-14,29:2-19 – Ex.1:4-6) 
 
 
Pracovný výkaz ročných záznamov o dávaní 
 Za rok:20__  þ pre ktorú kategóriu je tento záznam: 
              ¨ pravidelná zbierka ¨ na misiu  
              ¨ stanovené dary/na renov./špec. Projekty 
  
 

 /viď príloha č. 2/ 
 
 
 
 
Zoznam nápomocných zdrojov o kresťanskom dávaní 
Odporúčaný zoznam hodnotných zdrojov, ktoré ľuďom pomôžu lepšie 
zvládnuť svoj život, financie a dávanie. 
 
 
„ŽIVOT BEZ DLHOV“  
Autor: Larry Burkett – Praktická a jednoduchá kniha, ktorá 
pomôže komukoľvek dostať sa a zároveň zostať mimo finančných pút 
a dlhov. (Špeciálne vhodná pre ľudí, ktorí sú pod finančným 
tlakom). 
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„VLÁDNI NAD SVOJIMI PENIAZMI“ 
Autor: Ron Blue – Nápomocná kniha, ktorá poslúži všetkým pri 
vytváraní krátko alebo dlhodobých plánov. 
 
MATERIÁLY PRE SKUPINKY 
Howard Dayton z Crown Ministries vytvoril 12-týždňový skupinkový 
biblický kurz, ktorý vyučuje o biblických princípoch a 
rozpočtových praktík, ktoré pomôžu kresťanským rodinám. Rôzne 
materiály a školenia o vodcovstve sú k dispozícii cez túto 
rastúcu službu. 
 
„KOMPLETNÁ FINANČNÁ PRÍRUČKA PRE MLADÉ PÁRY“ 
Autor: Larry Burkett – praktická a nápomocná kniha o 
investovaní. Analyzuje množstvo rozličných tipov investovania, 
ktoré sú k dispozícii. 
 
„PRICHÁDZAJÚCE EKONOMICKÉ ZEMETRASENIE“ 
Autor: Larry Burkett – táto kniha poskytuje hodnotné náhľady na 
finančné nebezpečenstvá, ktoré sú pred nami v v ekonomike USA v 
90-tych rokoch. 
 
 
 
„OCHRANA TVOJHO PLATU A BUDÚCNOSTI TVOJEJ RODINY“ 
Autor: Wm. Brock Thoene  - Jednoducho podaná rada ako zvládnuť 
tvoje financie, ušetriť čas, a obdarovať svojich milovaných. 
 
„AKO OVLÁDAŤ SVOJE PENIAZE“ 
Autor: Larry Burkett – kniha s 12 ľahko na seba nadväzujúcimi 
lekciami doplňujúceho osobného alebo skupinového štúdia biblie, 
ktorá ti pomôže získať solídnu a vyváženú biblickú perspektív o 
tvojich financiách. 
 
„ČO HOVORÍ BIBLIA O PENIAZOCH“ 
Autor: Larry Burkett – tematická konkordancia a zároveň kniha s 
odkazmi na všetky biblické verše o financiách. 
(Titul tejto knihy sa zmenil) 
 
„OBSAŽNÁ PRÍRUČKA PRE KRESŤANOV O INVESTOVANÍ“ 
Autor: Gary D. Moore – kniha, ktorá poskytuje skúsenú Božiu 
múdrosť v oblasti vymedzenia financií, správnej voľby ohľadne 
investovania, ako čeliť etickým otázkam o investovaní a ako 
vytvárať plány o dávaní a majetkové plány. 
 
SÉRIA KAZIET A VIDEO KAZIET 
Lrry Burkett a Ron Blue majú výnimočné série kaziet pre osobné 
aj skupinové využitie. 
 
(PRE NÁSŤ-ROČNÝCH)“PREŽITIE PEŇAŽNEJ DŽUNGLE“ 
Autor: Larry Burkett – napomáha násť-ročným porozumieť peniazom 
a peňažným záležitostiam z biblického pohľadu. 
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„ODPOVEDE NA FINANČNÉ OTÁZKY TVOJEJ RODINY“ 
Autor: Larry Burkett – nápomocné biblicky podložené odpovede na 
najčastejšie položené otázky o financiách. 
 
„OBCHODOVANIE POMOCOU KNIHY“ 
Autor: Larry Burkett – informácie a rady o tom, ako robiť 
rozhodnutia a rozbehnúť svoje podnikanie na biblických 
princípoch. 
 
„PRÍRUČKA PRE ŽENY O FINANČNOM POKOJI MYSLE“ 
Autor: Ron a Judy Blue – nápomocné čítania a praktické 
inštrukcie pre slobodné ženy (vdovy, rozvedené, nikdy nevydaté). 
 
„ZANECHÁVAJ SVOJ DOM V PORIADKU“ 
Autor: John G. Watts – praktická jednoduchá kniha o plánovaní 
majetku za účelom pomôcť svojej rodine a Božiemu dielu. 
 
„CESTA K REALITE“ 
Autor: K. P. Yohannan – praktická a účelová kniha, ktorá bude 
motivovať a tvarovať tvoje postoje na život a materialistický 
životný štýl. 
 
VÄČŠINU TÝCHTO PUBLIKÁCIÍ MÔŽETE ZAKÚPIŤ V KTOROMKOĽVEK KRESŤANSKOM KNÍHKUPECTVE 
ALEBO MÔŽETE VOLAŤ: 
• Christian Financial Concepts – ohľadne publikácií od Larryho 

Burketta: 1-800-722-1976 
• Crown ministry – ohľadne publikácií od Howarda Daytona: 407-

331-6000 
• Ronald Blue & Co. – ohľadne publikácií od Rona Blue: 404-255-

0147 
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Príloha 3 
 
 

Zborové stavebné projekty: 
„Ako sa rozhodnúť, kedy nestavať“ 

 
Nápomocné otázky na zváženie pre vodcov v zbore. Sú vyňaté 
z knihy „Kedy nestavať“ od zborového architekta Raya Bowmana 
z vydavateľstva Baker Hause Publishing (strany 107 a 108). 
 
Zodpovedaj nasledujúce otázky o tvojom zbore:(ÁNO-NIE) 
 
1. Pravidelné dávanie v našom zbore je silné  o   o 
 
2. Tí, ktorí dávajú – jednotlivci alebo rodiny, ktorí dávajú 

pravidelne – predstavujú väčšiu časť zboru  o   o 
 
3. Sústavne napĺňame rozpočet, plne financujeme služby v zbore 

a zamestnancov v zbore                      o   o 
 
4. Náš rozpočet zahŕňa adekvátne fondy pre konkrétne zámery 

a naplnenie potrieb ľudí v danej komunite   o   o 
 
5. Vyučujeme biblickým finančným princípom naše rodiny 

a jednotlivcov vrátane dôrazu na biblické dávanie o   o 
 
6. Náš zbor je bez dlhov                       o   o 
 
7. S použitím stavebného a finančného prehľadu sme zistili, že tí, 

ktorí v zbore dávajú sú pripravení zaviazať sa k tomu, aby 
zvýšili svoje dávanie na pokrytie nákladov na stavbu a budúce 
stavebné náklady tak, aby žiadna zo súčasných služieb v zbore 
nemusela odkloniť svoje financie, aby pomohla pokryť tieto 
náklady na novú budovu                      o   o 

 
8. Zvýšené dávanie pre budúce financovanie je v súčasnosti 

zhromažďované a je z múdrosťou investované, aby sa dosiahla dobrá 
návratnosť                                  o   o 

 
9. Zbor investoval dostatok financií do stavebného fondu, aby bol 

schopný vyplatiť v hotovosti alebo takmer všetko vyplatiť 
v hotovosti na daný stavebný program        o   o 

 
Za týmito otázkami Ray Bowman hovorí: „Ak si odpovedal áno na 
prvých 6 otázok, tvoj zbor je pravdepodobne finančne zdravý 
a priradením bodov 7, 8, 9 by ste mali byť finančne pripravení 
stavať v najbližších rokoch. Keď bude kladne zodpovedaných 
všetkých 9 otázok o tvojom zbore, zvládli ste tým test svojej 
finančnej pripravenosti a mali by ste pokročiť so svojimi 
stavebnými plánmi“. Poznámka: táto kniha je výnimočná. Žiadna 
rada zboru by nemala zvážiť akékoľvek rozsiahle renovácie alebo 
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stavebné plány predtým, ako by si prečítala túto knihu (každý 
člen). 
 
KOLESO DOBRÉHO ŠŤASTIA 
 
Dokázaný model o prežívaní Božieho kreatívneho zabezpečenia bez 
dlhov pre nové alebo vylepšené možnosti služby. 
 
Autor: Brian Kluth 
 
Som vďačný za službu Larryho Burketta, zakladateľa organizácie 
Christian Financial Concepts. Bola to jeho služba, ktorá ma ako 
prvá naučila, že Boh môže kreatívnym spôsobom zabezpečiť svoje 
dielo bez toho, aby si od svojich ľudí požičiaval. Za posledných 
15 rokov som mal tú výsadu vidieť, ako Boh nádherným spôsobom 
zabezpečuje potrebné zdroje pre kresťanské tábory, školy, misie 
a zbory bez toho, aby sa tieto organizácie dostali do dlhu. 
 
Nedávno som bol požiadaný, aby som poskytol celodenný seminár 
pre kresťanských vodcov na tému Prežívanie Božích zabezpečení 
v tomto desaťročí. Na základe mojich skúseností v tejto oblasti, 
kde Boh zabezpečoval zdroje na stavebné projekty som vytvoril 
„Božie koleso zabezpečení“. Toto koleso predstavuje osem 
špecifických krokov, ktoré by mali byť v službe vykonané, aby 
sme mohli očakávať Božie zabezpečenia... ...bez toho, aby sme si 
museli brať pôžičku. 
 
1. Premodlené a zjednotené plánovanie 
 
Kdekoľvek v Biblii bol spomínaný stavebný projekt, vždy tam 
zároveň bolo kompletné plány, vypracované ešte predtým, ako bol 
uskutočnený. Pracovníci, ktorí si na to vyčlenili čas (často 3 – 
18 mesiacov), aby vytvorili starostlivé, premodlené a zjednotené 
plánovanie pre budúcnosť, s veľkou pravdepodobnosťou zakúšajú 
Božie vedenie a podporu od ľudí, čoho sa nemôžu dočkať skupiny, 
ktoré sústavne vykonávajú unáhlené a špekulatívne projekty. 
 
2. Odhodlanie rásť bez dlhu 
 
Toto rozhodnutie vedenia bude: 
• šetriť stovky a tisícky dolárov na úrokoch 
• chrániť ich od prílišného stavania alebo prílišného míňania 
• chrániť ich od trúfalej domnienky o budúcnosti 
• umožňovať im spoluprácu s Božími ľuďmi, aby tak mohli 

zvýšiť potrebné zdroje na projekt 
• umožňovať im zakúšanie Božích kreatívnych zabezpečení. 
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3. Prehľad o dávaní 
 
 Biblia hovorí:“ Istota a víťazstvo je v množstve poradcov.“ 
Využitie skúsených kresťanských pomocníkov pri vedení 
rozsiahlych prieskumov pred rozbehnutím hlavného fondu umožní 
pracovníkom vo vedení získať hodnotný vstupný faktor. Dané 
informácie ich môžu ochrániť od vykonania závažných chýb a 
naberania zlého smeru. 
 
4. Zainteresovanosť hlavných darcov 
 Boh dal niektorým ľuďom bohaté zdroje na investovanie do Jeho 
diela. Keď sú tieto majoritné dary dávané pred tvárou celej 
verejnosti v rámci prispievania na fond, alebo sú dávané ako 
granty na výzvu, takéto dianie povzbudí aj ostatných k dávaniu. 
Niekoľko hlavných darov je životodarných pre založenie 
ktoréhokoľvek fondu. 
 
5. Celková účasť darcov 
 Aby bol stavebný fond úspešný, musí mať základnú podporu zo 
strany tých, ktorý sa starajú o túto službu, alebo z nej nejakým 
spôsobom ťažia. Každý dar alebo záloha je dôležitá pre daný 
projekt. Každý z nich predstavuje vieru, modlitby a podporu 
toho, čo Boh robí v tejto službe. 
 
6. Porovnateľné ceny a ponuky 
  
 Tisíce dolárov sa môže ušetriť na ktoromkoľvek projekte, ak 
sú starostlivo zistené ceny jednotlivých potrebných položiek. 
Dokonca aj vtedy, keď máte pravidelných dodávateľov, dlhuješ to 
darcom, aby si kupoval v danom okolí. 
 
7. & 8. Darované/zľavnené materiály a práca 
 
 Nasleduj priateľské vedenie a priamo kontaktuj jednotlivé 
spoločnosti. Je možné ušetriť tisíce dolárov využitím darovaných 
a zľavnených materiáloch a práci. Mala by to byť vaša túžba 
využiť týchto osem krokov pri snahe o hlavné financovanie, či už 
pôjde o novú jedáleň a kuchyňu alebo lôžkové vybavenie na vyššej 
úrovni. Fakýto prístup môže ušetriť tisíce dolárov. V konečnom 
dôsledku možnosť, ktorá privedie tisíce ľudí v budúcnosti, môže 
byť zabezpečená bez akéhokoľvek bremena a nákladov kvôli 
dlhodobému požičiavaniu. 
 
Brian je prezidentom organizácie Stewardship dynamics a má za 
sebou 15 rokov biblického vyučovania a skúseností v oblasti 
vodcovstva, výpomoci pri rôznych tipoch služby a zborom vo 
veciach financií a financovania. Taktiež slúži na polovičný 
úväzok v organizácii Fort Wilderness v McNaughtone,Wl. 
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ANKETA 
OTÁZKY PRIESKUMU 

 
1. Ako dlho navštevujete váš zbor? 

() <1 r.  () 1-3 r.  () 4-6 r.  () 7-10 r.  () >10 r. 
 
2. Do akej vekovej kategórie patríte? 

()>70r. ()60r.  ()50r.  ()40r.  ()30r.  ()20r.  ()<20 r. 
 
3. Ako dlho už žijete v tejto oblasti (do 30 míľ od zboru)? 

()<1r. ()1-3r.  ()4-10r.  ()10-20r.  ()20-30r.  ()>30 r. 
 

4. Zamestnanie muža:_ _ _ _ _    Zamestnanie ženy:_ _ _ _ _ 
 
5. Ako ste po prvý krát prišli do zboru (napr. cez suseda, 

príbuzného, spolupracovníka, kresťanskú udalosť, inzerát, 
cesta okolo, atď.)? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
6. Čo sa vám osobne najviac páči na našom zbore? 
 
7. V ktorých oblastiach si myslíte, že by mohol náš zbor 

napredovať alebo sa vylepšovať? 
 
8. Ktoré sú podľa Vás silné stránky nášho pastora a čo sa vám na 

ňom najviac páči? 
 
9. V ktorých oblastiach si myslíte, že by sa mohol náš pastor 

zlepšiť? 
 
10. Čo si myslíte, do akej miery je dôležité účelové rozširovanie 

s pohľadom na budúci rast a úspech služby nášho zboru? 
()veľmi dôležité  ()nápomocné, ale nie dôležité  ()nie nutné 

 
11. Chceli by ste niečo poznamenať k súčasným plánom: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

12. Máte nejaké otázky ohľadne rozširujúcich plánov? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
13. Myslíte, že ste schopný predvídať problémy, ktoré by mohli 

súvisieť so stavebnými plánmi zboru? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

14. V prípade, že zbor založí fond na pokrytie finančných potrieb 
pre daný stavebný projekt, boli by ste ochotný osobne 
podporovať túto snahu počas najbližších 12 – 14 mesiacov? 
() áno  () nie  () možno  () iné: 
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15. Uvedomujeme si, že budeme potrebovať rôznorodé dary, aby sme mohli 
zavŕšiť tento projekt. Ak bude dostatok záujmu a finančných možností 
u členov zboru, ktoré by mohli preukázať a tým pádom by sme mohli 
rozšíriť naše priestory v roku _ _ _ _ _; čo si myslíte, že by od 
vás Pán chcel, aby ste dali do nášho stavebného fondu v priebehu 
najbližších 12 – 14 mesiacov? Prosím, uvedomte si, že toto nie je 
záväzné, bude to slúžiť len ako informačný materiál, ktorý nám 
poskytne mozaiku o tom, čo sú ľudia ochotní vykonať pod Božím 
vedením, ak sme my schopní pohnúť sa dopredu s našim projektom bez 
dlhov v roku _ _ _ _ _. 

 
______$0 až 120 
______$120 až 240 (alebo 10 až 20 za mesiac) 
______$300 až 480 (alebo 25 až 40 za mesiac) 
______$500 až 900  (alebo 45 až 75 za mesiac) 
______$1000 až 1200 (alebo 80 až 100 za mesiac) 
______$30000 až 5000 
______$7500 až 10000 
______$15000 až 25000 
______$30000 až 50000 
______nad 50000 (približné množstvo) 
______neželám si odpovedať 
 

16. Keď sa už stavba začne, máte nejaké špecifické schopnosti 
alebo prax v nasledujúcich oblastiach, ktoré by ste radi 
vykonali (ako dar), ak by to bolo potrebné? 
() murárske práce   () tesárske práce 
() elektroinštalačné práce () stolárske práce 
() vodoinštalatérske práce () úprava stien 
() maliarske práce  () obkladanie/dláždenie 
() iné: _ _ _ _ _ 
() nákupy materiálov, služieb (získavanie informácií 
o nákupných cenách za účelom zaistiť zboru čo najlepšie ceny 
na potrebné materiály, atď.) 
 

17. Poznáte niekoho, koho by mohol náš zbor potrebovať na 
jednanie o možných majoritných fondoch ALEBO o dotáciách na 
stavbu alebo materiál? 
Meno: _ _ _ _ _  Ako by tento človek mohol pomôcť? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
 
 
ĎAKUJEM VÁM ZA SPOLUPRÁCU! 
Výsledky tejto ankety budú zozbierané so všetkými ostatnými. Iba 
celkové výsledky budú predložené vedeniu vo forme súhrnnej správy 
spolu s odporúčaniami od Briana o tom, ako by mohol zbor najlepšie 
postupovať v tomto projekte. 

Vaše meno: _ _ _ _ _ Meno partnera: _ _ _ _ _ 
Adresa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Mesto, štát, PSČ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Tel. domov: _ _ _ _ _ Tel. do práce: _ _ _ _ _ 
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NÁPOMOCNÉ MYŠLIENKY od A do Z 
Identifikuj položky, ktoré máš z tohto zoznamu. Cez modlitby 
zváž, či ktorákoľvek z týchto položiek by mohla byť darovaná 
na stavbu tvojho zboru alebo na projekt renovácie. 
 
      Keď 
sa väčšina zborov rozhoduje vytvoriť stavebný projekt, rádový 
člen zboru rozmýšľa:“ Odkiaľ sa zoženú na to peniaze?“ V celej 
biblii nájdeme projekty a renovácie, ktoré boli vykonané zo 
zbierok ľudí „ z toho, čo mali.“ Použi tento zoznam od A po Z 
a pomôže ti identifikovať, čo ti Boh dal. Pýtaj sa Pána, ktoré 
z tvojich terajších pozemských bohatstiev by mohli byť 
pretransformované na doláre Božieho kráľovstva, aby mohlo 
pokročiť Jeho dielo vďaka rozšíreným zborovým priestorom. 
 
A – automobil, pozemky, starožitnosti, renta, umelecké dielo, 
„poklady podkrovia“, prístroj 
B – príplatok(prémie),cenné papiere, peniaze k narodeninám, 
loďka, nevhodné investície, knihy, „poklady suterénu, bankové 
účty, bicykel 
C – hotovosť, úroda, chata, kolekcie, počítačové vybavenie, 
kamera, kravy/dobytok, „condo“, mince, zručnosti, CD disky, 
oblečenie, káblová televízia, urovnanie súdnych sporov  
D – diamanty, výnosy z predaja pozemkov, pozemské poklady, 
ľahký príjem, vybavenie, nadmerný príjem 
F – zásoby potravín, nábytok, fitnes zariadenie, jemný 
porcelán, rybárske náčinie, kožušiny, „zisk“ z pôstu, časté 
letenky, farma 
G – zlato, zbrane, cennosti z garáže, produkty záhrady, 
drahokamy, všeobecný druh úspor, výrobky z pravej kože, 
golfové hry, kluby, peniaze  grantu, gitara 
H -  vybavenie na poľovačku, predaj domu, kôň, členstvo v 
klube zdravia 
I – investície, podiel z dedičstva, zásoby, zisk z poistky 
J – klenoty, sako 
K – klávesový syntetizátor, kuchynské spotrebiče, kuchynské 
nádoby 
L – pôda, dobytok, voľné peniaze, luxusné doplnky, zisk zo 
súdneho procesu 
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M – peniaze, motocykel, kovy, mesačný príjem, hudobný 
nástroj, súčiastky strojov, speňažiteľné remeslo/zručnosť 
N – náhrdelníky, bankovky 
O – peniaze za nadčas, nafta, vybavenie kancelárie, organ, 
zvyšky, orientálny koberec, originál maľby, unca zlata, 
prívesný motor, úspory, 
P – výkonné náradie, klavír, majetok, 
Q – rýchle aktíva, štvrťročný príjem, štvornásobné 
investície 
R – dôchodkové fondy, prstene, biblia, nehnuteľnosť, 
honoráre, rekreačné vybavenie 
S – úspory, športové vybavenie, magnetofón, zásoba, 
striebro, socha, uschovaná hotovosť, druhý príjem, snežný 
skúter, lyže, lyžiarky, rôzny materiál, hojdačka 
T – výdavok z dane, z dane odvodená dotácia, fond 
starostlivosti, televízia alebo veža, kamión, príves, lístok 
na športové podujatia, hračky 
U – použité vozidlo, vybavenie 
V – plány na dovolenku, dobrovoľná práca, dovolenková chata 
W – hodinky, skriňa, drevené vybavenie 
X – xerografický prístroj 
Y – jachta, vybavenie dvora 
Z – lupy, nulové dlžobné úpisy 
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   Odpovede na bežne kladené otázky 
 
Ktoré kroky by sa mali urobiť, ak by sme mali odkúpiť budovu 
tenisového klubu? 
 
KROK 1 Zašlite písomné materiály vášho plánu všetkým členom a 
pravidelným návštevníkom vášho zboru.(My sme tak v urobili 22. 
Januárový deň) 
 
KROK 2 Dajte každému príležitosť prejsť sa po budove zboru 
(napr. v nedeľu 29.1., alebo 5.2.). Rozdajte im hárky na 
zaznamenanie ich reakcií a prípadných poznámok. 
 
KROK 3 Zašlite takýto hárok aj tým, ktorí nemohli prísť 
osobne. 
 
KROK 4 Po vyplnení zozbierajte všetky hárky. Zavolajte tým, 
ktorí nestihli vrátiť svoj vyplnený hárok. 
 
 
 
 
 

         BIBLICKÉ VERŠE HOVORIA... 
    „ Lebo keď je ochota,  
       vítaná je podľa toho, koľko kto má...“ 
    II.Kor.8:12 
 

„ Lebo nič sme nepriniesli na svet, 
a nepochybné je, ani nič odniesť nemôžeme. 

Aby všetci konali dobré, boli bohatí na dobré 
skutky, štedrí, zdielni, a tak si zhromažďovali 
dobrý základ do budúcnosti a dosiahli skutočný 

život.“ 
I.Tim.6:7,18,19 

 
„Izraelci, každý muž a žena, ktorých 

ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, 
čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, 

doniesli dobrovoľný dar Hospodinovi. 
Ex.35:29  
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KROK 5 Do konca februára skontrolujte všetky tlačivá s 
ohlasmi. 
      
n Zistite, či sa ľudia chcú pohnúť dopredu. 
      
n Identifikujte akékoľvek majoritné problémy, alebo         
  záležitosti. 
      
n Sledujte, či máme aspoň potenciálne 100 000 USD  
     v našom 90- Dňovom Dobrodružstve  so Zázrakom.  
      
n Zistite, ktorí ľudia by boli ochotní poskytnúť bezúročné 
fondy (ak by to bolo potrebné). 
 
KROK 6 Začnite vyjednávať s bankou, aby ste zistili, či môžeme 
zakúpiť budovu od nich.(Poznámka: XY banka vlastní budovu na 
XY ulici, pretože jej predchodca nemohol splácať hypotéku 
danej banke). 
 
KROK 7 Ak a keď budeme môcť dosiahnuť spoločne dohodnutú sumu, 
začnite 90 – Dňové Dobrodružstvo so Zázrakom a požiadame 
mesto, aby nám prenajalo budovu, vhodnú na účely zboru. 
 
KROK 8 Na konci týchto 90 dní, ak sme získali potrebnú 
hotovosť a máme schválenie od mesta, môžeme uzatvoriť kúpu 
budovy a pozemku. 
 
KROK 9 Začneme pôsobiť v prenajatých priestoroch a s pomocou 
ľudí zo zboru začneme potrebné renovácie podľa výšky 
dostupných financií. 
 
Ako by nám Pán mohol ukázať, že On nechce, aby sme vlastnili 
túto budovu? 
 
 
1 –Ak ju banka predá niekomu inému. Poznámka: V tom čase sme 
nepočuli o žiadnom inom záujemcovi, ktorý by chcel tú budovu 
kúpiť. 
 
2 – Ak my ako zbor nechceme ísť v tejto veci dopredu. 
 
3 – Ak sa ľudia v našom zbore neodovzdali do Pánových rúk v 
oblasti dávania v rámci nášho 90 – dňového dobrodružstva so 
zázrakom, čím by sme mohli zozbierať aspoň 100 000 USD. 
 
4 – Ak banka vyžaduje viac peňazí, ako by sme mohli dať. 
 
5 – Ak mesto neschváli prenájom budovy. Poznámka: Doteraz boli 
všetky rozhovory s vedením mesta pozitívne a podporili našu 
myšlienku o kúpe danej budovy. 
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Odkiaľ by mohli ľudia získať financie, aby mohli podporiť 90 – 
dňové zázračné dobrodružstvo? 
 Zoznam „Nápadov a podnetov od A po Z“ v našej zborovej 
koncoročnej správe poskytol 140 podnetov o tom, odkiaľ by 
ľudia mohli získať peniaze, ktoré by chceli dať na 
stavebný projekt. V podstate zbierky od ľudí budú z 
nasledovných šiestich oblastí: (1) Pravidelný príjem, (2) 
extra hotovosť alebo príjem, ktorý sa im naskytne, (3) 
veci, ktoré majú a môžu predať, (4) Úspory alebo 
investície, ktoré v súčasnosti majú, (5) Vzdajú sa 
niektorých vecí, ktoré majú a vedia sa bez nich zaobísť 
alebo (6) Presunutím plánovaného nákupu alebo výdavkov. 
Každý človek sa potrebuje modliť a hľadať Božie vedenie, 
aby vedel, čo od neho Boh očakáva. 
 
Koľko by mala každá rodina dať, aby pomohla dosiahnuť 
minimálnu sumu 100 000 USD počas 90 – dňového zázračného 
dobrodružstva? 
 
Máme nad 125 rodín, ktoré navštevujú náš zbor. Budeme 
potrebovať, aby aspoň 100 z nich sa verne rozhodlo 
prispieť počas týchto 90 dní. Každá rodina bude 
potrebovať hľadať Božiu vôľu pri ich rozhodovaní, čo by 
mohli dať. V nasledovnej tabuľke je vzor rozhodnutí, 
ktorý by bol potrebný ( ak by sa všetko z tohto 
uskutočnilo, prinieslo by to 135 000 USD v hotovosti za 
90 dní!!!) 
 
Množstvo  
prisľúbených financií 

Potrebný počet 
Rodín 

Už prisľúbené 

$100 celkom za 3 mesiace 5  
$300 celkom za 3 mesiace 10  
$500 celkom za 3 mesiace 30  
$750 celkom za 3 mesiace 20  
$1000 celkom za 3 mesiace 15 1 
$1500 celkom za 3 mesiace 10  
$2000 celkom za 3 mesiace 5  
$3000 celkom za 3 mesiace 4 1 
$5000 celkom za 3 mesiace 3  
$7500 celkom za 3 mesiace 2  
$10000 celkom za 3 mesiace 1 1 
$15000 celkom za 3 mesiace 1  
„Podľa svojej možnosti venovali na bohoslužobný 
poklad...“(Ezd.2:69) 
 
Čo sa stane, ak neobdržíme sľúbené financie? 
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Vedenie zboru sa bude modliť a hľadať Pána, aby sme vedeli, čo 
robiť ďalej. 
 
Čo robiť, ak má niekto cennú vec(majetok, investície, vozidlo, 
atď.) a chcel by ju darovať na tento stavebný projekt? 
  
Takúto vec môžeme zvládnuť dvomi spôsobmi. Ten človek môže 
danú vec predať a časť alebo celú sumu darovať zboru. Alebo 
môže danú vec darovať zboru, získať zľavu na dani na trhu 
alebo schválenú cenu, a zbor môže danú vec predať a použiť 
získané financie na stavebný projekt. Ak má niekto záujem 
prispieť týmto druhým spôsobom, nech kontaktuje vedenie zboru. 
 
Čo robiť, ak majú ľudia menšie položky, ktoré by chceli 
darovať na predaj? 
 Ľudi
a môžu tieto položky predať sami a získané peniaze dať do 
zboru. Ak by všetko išlo ľahko a my by sme boli schopní 
odkúpiť športový klub, mohli by sme na našom pozemku 
uskutočniť výpredaj použiteľných vecí, ktoré sú v dobrom 
stave. Takýmto spôsobom by sme mohli získať ďalších 20 až 25 
000 USD, ktoré by sa mohli použiť na stavebný projekt. 
S dobrou reklamou by sme mohli pritiahnuť dostatočne veľký 
počet ľudí, ktorí by zároveň uvideli novú budovu nášho zboru! 
 
Ak by boli potrebné ďalšie financie, bol by zbor ochotný  
prijať nejaké bezúročné pôžičky od ľudí, ktorí by chceli, aby 
sa tento projekt pohol dopredu? 
 
  
Jeden priateľ zboru ponúkol 150 až 20 000 USD v hotovosti na 
báze bezúročnej pôžičky, ak by tie peniaze boli potrebné na 
zakúpenie toho športového klubu, Biblický princíp 
pojednávajúci o prijímaní financií od kresťana hovorí, že 
tieto peniaze sa prijmú bez úroku a zaistí sa ich vrátenie 
najneskôr do 7 rokov. Aby sme si uctili Boha v tomto projekte, 
zvážili by sme jedine takúto bezúročnú pôžičku; za toho 
predpokladu, že sa zbor rozhodne pre dávanie počas 90 – 
dňového dobrodružstva so zázrakom(v celkovej sume 100 000USD) 
a zároveň ak sa s bankou dohodneme na nákupnej cene. Ak je 
tento človek ( alebo iní zo zboru) stále ochotný poskytnúť 
svoje financie ( dôchodkový fond, investície, atď.), boli by 
sme otvorení s ním uzavrieť formálnu zmluvu. Požiadali by sme 
o sumu nie nižšiu ako10000USD. Splátky by začali 18 mesiacov 
po zakúpení budovy a platili by sa každých 6 mesiacov. Ak by 
zbor vôbec nerástol, pôžičky budú 100% splatené do siedmich 
rokov. Ak by sme s Božou pomocou podrástli v našej novej 
budove, je pravdepodobné, že bezúročné pôžičky budú splatené 
za 4-5 rokov. Keď bude ktokoľvek ochotný takýmto spôsobom 
prispieť  na stavebný projekt, mal by hovoriť s vedením zboru.  
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Prečo si jednoducho nevezmeme hypotéku z banky? 
 Je niekoľko dobrých dôvodov, prečo nie je rozumné zobrať si 
úver z banky. 
1– Keď sme založili „Vízia“ fond pred 1 a pol rokom, sľúbili 
sme ľuďom, že ich dary nepoužijeme na splácanie hypotéky, 
alebo úrokov. Nechceme sa vzdialiť od tohto sľubu, ale naopak 
chceme hľadať Božie vedenie a Jeho zabezpečenie pre našu 
budúcnosť. 
 
2– Pôžičkové fondy sú veľmi drahé. Pri klasickej hypotéke by 
sme museli splatiť 3USD za každý dolár, ktorý by nám banka 
dala! Keď nevezmeme hypotéku, budeme mať tisíce a tisíce 
dolárov, ktoré môžeme použiť na získavanie nových ľudí pre 
Krista. Namiesto toho, aby bohatla banka, budeme mať finančné 
zdroje, ktorými posilníme našu službu a tá obohatí duchovný 
život mnohých ľudí a zasiahne viac ľudí pre Krista. 
 
3- Ak by sme si vzali hypotéku, bolo by oveľa ľahšie minúť 
tieto peniaze na stavbu a potrebné renovácie. Ak však budeme 
vedieť, že za všetko budeme platiť v hotovosti, budeme oveľa 
opatrnejší a kreatívnejší čo sa peňazí týka. 
 
4- Keď si zbory berú hypotéky, ľudia sa viac uzatvoria a ich 
štedrosť sa zmrazí. Ľudia si začnú myslieť, že ich špeciálne 
zbierky nie sú tak potrebné. Ale keď sa zbor rozhodne konať 
bez hypotéky, ľudia si začnú uvedomovať, aké sú dôležité ich 
zbierky, aby sa stavebný projekt stal úspešný. 
 
5- Umožní nám to vidieť Božie vedenie a Jeho zázračné 
zabezpečovanie počas celej doby. Keď si nevezmeme hypotéku, 
viac ľudí bude dávať na Božie dielo so štedrým srdcom, viac sa 
(ako zbor) budeme modliť, budeme hľadať a s veľkou 
pravdepodobnosťou aj nachádzať niektoré prekvapivé 
zabezpečenia, ľudia budú ochotnejší darovať zo svojho času pri 
výpomoci s projektom; my budeme tvrdšie pracovať, aby sme 
rozmnožili každý dolár, budeme svedectvom pre naše okolie 
a okolité zbory, atď. V našom zbore sa chceme vážne modliť 
a štedro dávať a s veľkým zápalom sledovať, ako bude Boh 
pracovať v našom strede. 
 
Je to pre mňa dôležité sa písomne vyjadriť k tomuto projektu? 
  
Áno. Potrebujeme vyjadrenie každého, pretože hľadáme Pánovu 
vôľu spolu, aby sme sa s týmto projektom pohli dopredu. Tvoj 
písomný komentár, odporúčanie a finančná zainteresovanosť bude 
dôležitá pre úspech tohto vzrušujúceho dobrodružstva viery. Po 
modlitbách vyplň svoj hárok s tvojím ohlasom a vlož to do 
zbierky, alebo pošli poštou. 
 
S kým by som sa mal rozprávať, ak by som mal viac otázok? 
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Prosím, cíť sa slobodný a kontaktuj ktoréhokoľvek staršieho 
zboru ohľadom akýchkoľvek otázok alebo záležitostí, ktoré by 
si chcel prediskutovať. 
        Zbor „Harvest Community church“ kupuje  
              pôvodný tenisový klub 
 
 Len po štyroch krátkych rokoch schádzania sa v prenajatých 
priestoroch, to leto bol zbor Harvest Community Church schopný 
odkúpiť pôvodný Racquetball – športový klub, ktorý je len 
krížom cez ulicu od vysokoškolského územia MATC. 
 Tento zbor začal nedeľné bohoslužby v roku 1991 v miestnosti 
pre aerobik  v South Shore YMCA v Cudahy. V roku 1992 
prerástli tieto priestory a presťahovali sa do kina  South 
Shore na 13. Ulici. V priebehu štyroch krátkych rokov zbor 
narástol z ôsmich ľudí na 400 pravidelných návštevníkov. 
 Počas posledného roka zbor zvažoval alternatívu existujúcej 
budovy, kde by mohli mať trvalý zborový domov. Tú jar zbor 
ponúkol hotovosť 500 000USD športovému klubu ako nákupnú cenu. 
Zbor urobil rozhodnutie, že sa spoľahne na Boží ľud 
a nevyužije možnosť hypotéky. Počas 90 – dňového 
„dobrodružstva so zázrakom“ boli schopní zozbierať celú sumu 
potrebnú na zakúpenie budovy. Hodnota budovy a pozemku je 1 
800 000USD. 
 Pastor Shane Houle povedal:“ Štedrosť nášho zboru 
prekonala naše predstavy. Ešte sme nepočuli o tom, aby 
niektoré spoločenstvo bolo také štedré ako to naše – o to 
viac, keď si uvedomíme že drvivá väčšina rodín v našom zbore 
sú z pracujúcej triedy z južných prímestských oblastí 
a okolia. Boh konal v životoch ľudí nádherným spôsobom. Bolo 
to pre nás vzrušujúce vidieť ochotu a štedrosť ľudí, ktorí 
chceli pomôcť, aby náš zbor sa stal miestom, kde môže 
prichádzať stále viac a viac ľudí, aby mohli zregenerovať 
svoju vieru alebo po prvý krát v živote objaviť Božiu lásku.“ 

 Zbor „Harvest Community Church“ je medzidenominačný 
zbor, ktorý pritiahol ľudí z rôznych náboženských 
oblastí. Väčšina ľudí je vo vekových kategóriách 20,30 a 
40 rokov. Tiež je tam istý počet párov a jednotlivcov vo 
vek. kategóriách 50, 60 a 70 rokov. 
 Každý týždeň prídu nové rodiny a jednotlivci na 
návštevu do nášho zboru so záujmom zistiť, či sa náš 
zbor môže stať ich duchovným domovom. Náš zbor si 
priťahuje ľudí zo všetkých juhovýchodných 
a juhozápadných prímestských oblastí a južnej časti 
mesta Milwaukee. Nedávno boli uverejnené články o našom 
zbore v miestnych novinách „Sentinel“ a „Community 
Papers“. 50% nových návštevníkov sa vyjadruje, že si 
číta o našom zbore v miestnych novinách. 
 Viac ako sto jednotlivcov sa zapojilo do dobrovoľnej 
práci pri renovácii športového klubu, aby sa z neho 
stali permanentné zborové priestory. Po všetkých 
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úpravách bude mať zbor svoju modlitebňu s pohodlnými 
miestami na sedenie – viac ako 400; besiedky pre bábätká 
a batoľatá, besiedkárske triedy, kresťanské 
kníhkupectvo, kancelárie, kuchyňu, zborovú miestnosť, 
dva presklenné tenisové kurty, šatne, volejbalové kurty 
v areáli budovy, taktiež basketbalové kurty a krytú 
plaváreň. Zbor plánuje použiť tieto výnimočné priestory 
pre ľudí o zboru a pre programy, ktoré budú slúžiť ľuďom 
v našom spoločenstve. 
 Renovácie budú uskutočňované vďaka zbierkam poskytnutým 
ľuďmi zo zboru a ďalších zainteresovaných ľudí, ktorí 
chcú pomôcť nášmu zboru zasiahnuť viac a viac ľudí „pre 
dobro a pre Boha“. Množstvo spoločností poskytlo stovky 
dolárov v darovaných materiáloch a práce ako pomoc pre 
zakončenie renovačných prác. 
 Ako rastúci a súčasne kresťanský zbor viac a viac 
pomáhame ľuďom z juhu: 
  Radostné a priateľské uctievacie nedeľné bohoslužby 
   Nedeľné besiedky pre všetky vekové skupiny 
   Inšpiratívne kázne založené na Božom slove 
   Výnimoční hosťujúci speváci a spevácke skupiny 
   Chválospevový tím zložený zo spevákov a hudobníkov 
   Pečivo, káva a džús zdarma každú nedeľu 
   Zdarma kazety s nedeľňajším posolstvom 
   Skupiny žien a mužov 
   Spojené volejbalové a“ softbalové“ tímy 
   Mládežnícka skupina a aktivity pre 6-8-ročných 

      Mládežnícka skupina a aktivity pre 8-12-ročných 
   Domáce skupinky štúdia biblie pre dospelých  
   10% zo zborových zbierok sa vyčleňuje pre núdznych                                                                            
   ľudí v USA a po celom svete 
   Výročný zborový piknik, banket pre manželské páry,  
   Súťaž v kolkoch, noc pre jazdcov na kolieskových  
  Korčuliach, atď. 
                  (kópia obrázku zo str.36) 
 
 
Financovanie stavebného projektu 
25 výhod použitia premodleného plánovania a riadených 
finančných úsilí oproti dlhodobému zadĺženiu kvôli 
stavebným a rozširujúcim prácam. 
 
 Za posledných 29 rokov mi Pán umožnil zainteresovať sa 
do finančných, fondových a stavebných plánov pre zbory, 
kresťanské organizácie, stredné školy, tábory a misie. 
 V tomto článku by som sa chcel s vami podeliť 
o niektoré výhody, ktoré som prežil v službe a zboroch, 
ktoré sa rozhodli nevyužívať dlhodobé pôžičky (hypotéky 
alebo úvery) aby mohli financovať svoje rozširujúce 
plány. Namiesto dlhodobých pôžičiek tieto zbory 
pracovali organizovaným spôsobom, aby informovali, 
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inšpirovali, poučili a prizvali Boží ľud na pomoc pri 
modlitbách a poskytovaní potrebných zdrojov na naplnenie 
ich stavebných a rozširujúcich potrieb. Dúfam, že týchto 
25 výhod bude pre Vás povzbudením pre vykonanie 
dôležitých stavebných rozhodnutí. 
 
                                     Váš v Kristovi 
                                      Brian Kluth 
 
1- VIAC ĽUDÍ BUDE LEPŠIE INFORMOVANÝCH, INŠPIROVANÝCH            

A ZAINTERESOVANÝCH DO PROJEKTU. 
2- VÄČŠÍ POČET ĽUDÍ UROBÍ ŠPECIFICKÉ FINANČNÉ 

ROZHODNUTIE VOČI TÝMTO SNAHÁM. 
3- BUDE VÄČŠÍ POČET VEĽKÝCH A ŠTEDRÝCH DAROV 

POSKYTNUTÝCH DO FONDU. 
4- BUDE OVEĽA JEDNODUCHŠIE OTVORIŤ FOND PRE NIEČO, ČO SA 

CHYSTÁTE UROBIŤ, AKO PRE NIEČO, ČO STE UROBILI. PRE 
ĽUDÍ JE TO VŽDY VZRUŠUJÚCA UDALOSŤ PRISPIEŤ NA NEJAKÝ 
SEN AKO BY MALI PRISPIEVAŤ NA NEJAKÝ DLH. 

5- NEOHROZÍTE BUDÚCNOSŤ VAŠEJ TERAJŠEJ SLUŽBY. AKKO BUDE 
VAŠA SLUŽBA RÁSŤ, BUDETE V SILNEJŠEJ FINANČNEJ 
POZÍCII A TÝM PÁDOM BUDETE MÔCŤ PRIPOJIŤ POTREBNÉ 
PROGRAMY DO VAŠEJ SLUŽBY ALEBO FINANCOVAŤ ĎALŠÍCH 
SPOLUPRACOVNÍKOV. 

6- BUDETE SVEDKAMI SVOJMU SPOLOČENSTVU A NEVERIACIM 
ĽUĎOM, KEĎ BUDÚ MÔCŤ VIDIEŤ BOŽIU MOC, KTOROU VÁS 
ZABEZPEČUJE. 

7- BUDETE V HARMÓNII SO VŠETKÝMI BIBLICKÝMI PRÍKLADMI, 
KTORÉ SA TÝKAJÚ STAVEBNÝCH PROJEKTOV. 

8- PRACOVNÍCI V OSTATNÝCH SLUŽBÁCH, KTORÍ MÔŽU VIDIEŤ 
VAŠU SLUŽBU, BUDÚ SCHOPNÍ NASLEDOVAŤ VÁŠ MODEL 
A PRÍKLAD. 

9- NEBUDETE ZVIAZANÍ SO ŽIADNYM STÚPANÍM ALEBO KLESANÍM 
EKONOMIKY VÁŠHO MESTA, ALEBO HOSPODÁRSTVA CELEJ VAŠEJ 
KRAJINY. 

10- NEBUDETE MUSIEŤ MYSLIEŤ NA BUDÚCNOSŤ(VECI, KTORÉ 
DÚFATE, ŽE SA STANÚ, ALEBO KTORÉ SA MUSIA STAŤ), ABY 
STE MOHLI POKRYŤ VŠETKY POHĽADÁVKY. 

11- VAŠICH ĽUDÍ BUDETE MÔCŤ NEUSTÁLE INFORMOVAŤ A TAKTIEŽ 
BUDE VÄČŠIA POTREBA MODLITIEB POČAS OBDOBIA 
ŠPECIFICKÝCH POTRIEB. 

12- UŠETRÍTE STOVKY A TISÍCE DOLÁROV NA PLATENÍ 
ÚROKOV.(hypotéka na 15 rokov pri 10% úroku si vyžaduje 
1USD za každý 1dolár, ktorý by ste od banky dostali!) 

13- BUDETE MAŤ IDEÁLNU PRÍLEŽITOSŤ VYUČOVAŤ A UKÁZAŤ 
PRÍKLAD VAŠIM ĽUĎOM O TOM, ČO BOŽIE SLOVO HOVORÍ 
O HOSPODÁRENÍ, FINANCIÁCH, DÁVANÍ A STAVBE. 

14- ĽUDIA BUDÚ ADEKVÁTNE VYZVANÍ, ABY UROBILI ROZHODNUTIE 
OHĽADNE DÁVANIA PODĽA TÝCH ZDROJOV, KTORÉ IM BOH 
ZVERIL. TIETO ROZHODNUTIA O DÁVANÍ BUDÚ ČASTO 
VYÚSŤOVAŤ DO ICH ZVÝŠENEJ VIERY A DÔVERY V PÁNA. 
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15- ZVÝŠI SA ÚROVEŇ VIERY, VZRUŠENIA A OČAKÁVANIA TOHO, 
AKO BUDE BOH VIESŤ A ZABEZPEČOVAŤ SVOJ ĽUD. 

16- VODCOVIA SLUŽBY NEBUDÚ MUSIEŤ PORUŠIŤ BIBLICKÝ 
PRINCÍP ISTOTY ALEBO ZDIEĽANIA (T.J.- NEMAŤ ISTÝ 
SPÔSOB AKO ZAPLATIŤ, NUTNOSŤ VYTVORIŤ PARALELNÉ 
FINANCOVANIE, ALEBO NUTNOSŤ PRE VODCOV PODIEĽAŤ SA NA 
FINANCOVANÍ.) TOTO VÁS UCHRÁNI OD TOHO, ABY STE SA 
STALI SLUHOM TOHO, KTO VÁM POŽIČAL. 

17- PRAVDEPODOBNE BUDETE VIDIEŤ VIAC „BOŽÍCH KREATÍVNYCH 
ZABEZPEČENÍ A ZÁZRAKOV“, VĎAKA KTORÝM BUDETE MÔCŤ 
POKRYŤ ŠPECIFICKÉ POTREBY, KTORÝM BUDETE MUSIEŤ ČELIŤ 
POČAS DANÉHO OBDOBIA. 

18- PROJEKT BUDE ROZDELENÝ DO ZRETEĽNEJŠÍCH ŠTÁDIÍ A FÁZ, 
KTORÉ BUDÚ MAŤ ŠPECIFICKÉ DOLÁROVÉ POTREBY, ABY IM 
ĽUDIA MOHLI LEPŠIE ROZUMIEŤ A TÝM SI UVEDOMIŤ 
DÔLEŽITOSŤ A HODNOTU SVOJICH DAROV. 

19- VIAC ĽUDÍ(Z VNÚTRA AJ OKOLIA VAŠEJ SLUŽBY) BUDÚ MAŤ 
TENDENCIU DÁVAŤ ZĽAVNENÉ POTREBNÉ POLOŽKY, PRÁCU, 
ALEBO SVOJE SLUŽBY. 

20- BUDETE „OPATRNEJŠÍ, OCHOTNEJŠÍ MODLIŤ SA, ROZUMNEJŠÍ 
A REALISTICKEJŠÍ OHĽADNE POLOŽIEK, KTORÉ BY STE 
V SKUTOČNOSTI MALI ZARADIŤ MEDZI POTREBNÉ VECI 
V RÁMCI FONDU. 

21- ZISTÍTE, ŽE LEPŠIE VYUŽÍVATE „DARY, ZRUČNOSTI 
A SKÚSENOSTI“ ĽUDÍ, KTORÝCH BOH VSADIL DO VO VAŠEJ 
SLUŽBY. 

22- VYTVORÍTE DLHODOBÚ FINANČNÚ SLOBODU PRE VAŠU SLUŽBU 
A ZÁROVEŇ NEBUDETE BRZDIŤ VAŠU ROZBEHNUTÚ SLUŽBU 
ALEBO DÁVANIE NA MISIU. 

23- NIELENŽE ZÍSKATE POKLADY ĽUDÍ, ZÍSKATE SI AJ ICH 
SRDCIA. TOTO VO VEĽKEJ MIERE POSILNÍ HĹBKU AJ ŠÍRKU 
VÁŠHO ZBORU, ČI SLUŽBY. 

24- POMÔŽETE VIACERÝM ĽUĎOM, ABY BOLO PRE NICH DÁVANIE 
PÁNOVI PRAVIDELNE NA PRVOM MIESTE V ICH ŽIVOTOCH. 

25- A, ČO JE NA TOM NAJLEPŠIE, NIKDY NEOĽUTUJETE SVOJE 
ROZHODNUTIE NEVYUŽIŤ DLHODOBÚ PÔŽIČKU PRE POTREBY 
STAVEBNÉHO PROJEKTU. 
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Pre ďalšie písomné materiály, ktoré môžu poskytnúť 
vášmu zboru lebo službe pomoc v oblasti hospodárenia 
a zakladania fondov, prosím, kontaktujte: 
Christian Stewardship Association (CSA) 
CSA je školiacou pobočkou asociácie National 
Association of Evangelistics 
Brian Kluth, prezident asociácie 
1816 E. Nock Street   Milw aukee, WI   53207 
1-414-483-1945   Fax: 414-483-4844 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÔLEŽITÉ INGREDENCIE PRI SNAHE ORGANIZOVANE ZAKLADAŤ FOND 
 
                                                              INTENZÍVNE PLÁNOVANIE 
Písomné plány by mali objasniť špecifický projekt(-y), rozumné odôvodnenie pre tieto projekty, vykreslenie primeraných 
nákladov, a potrebnú úroveň rozhodnutí dávať. Mala by byť vedená postupná štúdia o možnostiach,  ktorá by zaistila, že je 
dostatočné množstvo potrebnej podpory a adekvátnych finančných zdrojov na úspešné rozbehnutie kampane. 
                                                                              INFORMÁCIE 
Mala by byť starostlivo a dopodrobna vypracovaná agenda o tom, ako efektívne oboznámiť zbor o identifikovanom projekte, 
nákupoch, a plánoch. Toto môže zahŕňať rozsiahle stretnutia, osobné prezentácie,  zasielanie pošty, atď.. Tieto plány musia byť 
podané takým spôsobom, že 90-100% členov zboru získa jasné informácie o týchto plánoch. Nie je vhodné začať s verejným 
zakladaním fondu, kým nemáme zaistené potrebné dary vedenia a vodcovské dary pre túto kampaň. Bolo by vhodné prizvať 
skúseného poradcu, ktorý by bol pri kladení „základných kameňov“ tejto práce, a/alebo    by  pomohol  tomuto zboru začleniť 
dané štádiá zakladania fondu.  
 
                                                                  INŠTRUKCIE A INŠPIRÁCIE 
Mal by sa vytvoriť plán, ktorý by ľuďom zabezpečil riadne biblické inštrukcie týkajúcich sa hospodárenia. Je možné to 
uskutočniť cez kázeň, sériu kázní, kazety, rukopisy, pamflety, brožúrky, hosťujúcich hovorcov/kazateľov, atď..  
 
                                                                     POZVANIE A ZAPOJENIE 
Musí byť vytvorený špecifický plán o tom, čo konkrétne od ľudí žiadate, aby dali alebo urobili. Nasledovný druh otázok musí 
byť jasne zodpovedaný ľuďom v informačnej fáze kampane. 4o sa týka hodnoty – aké veľké dary sú potrebné? Ako sa mám 
vyjadriť (napr. budú k dispozícii špeciálne kartičky, ktoré treba vyplniť a zaslať/priniesť?)? 
Kedy a kde sa mám vyjadriť (napr. – na bankete, v konkrétnu nedeľu/e, poštou, telefonicky, osobne, atď.)? Keď sa už ľudia 
rozhodnú dávať, je potrebné vytvoriť plán o zasielaní pravidelných informácií o pokračovaní v prácach/nákupoch/projektoch, 
čím sa zabezpečí ich aktuálna informovanosť.         
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ZDROJE FINANCIÍ, MATERIÁLOV A ĽUDSKEJ 
SILY PRE SLUŽBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
„Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho 
spravodlivosť a všetko toto vám bude pridané.“ Matúš 6:33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOŽIE 
PREKVAPENIA 

PROGRAMOVÉ 
UŽÍVATEĽSKÉ 
ALEBO 
SERVISNÉ 
POPLATKY BOHATSTVO 

HRIEŠNIKA 
(Prís.13:22, Kaz.2:26, 
Jób27:13,16,17) SPOLOČNÉ  

ZDROJE 
ZABEZPEČENÍ 
PRE BOHOM 
RIADENÉ 
SLUŽBY 

SPOTREBITEĽSKÉ 
VÝROBKY A PREDAJ 

HLAVNÍ 
DARCOVIA 

BEŽNÍ 
DARCOVIA 

MATERIÁLY 
(darované, 
zlacnené alebo 
bezkonkurenčne 
ohodnotené) 

SLUŽBY 
A PRÁCA 
(darované, 
zlacnené alebo 
bezkonkurenčne 
ohodnotené) 
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POTREBNÉ KROKY A ŠTRUKTÚRA 
Pre efektívne Kresťanské Zakladanie fondov 
 
 
„Blahoslavený muž, ktorý 
nechodí podľa rady bezbožníkov, 
na ceste hriešnikov nestojí 
a v kruhu posmievačov nesedí, 
ale v zákone Hospodinovom má 
záľubu, 
o Jeho zákone rozjíma dňom- 
nocou. 
Bude ako strom 
zasadený pri vodných tokoch, 
čo načas dáva ovocie 
a jeho lístie nevedne; 
a všetko, čo robí, 
sa vydarí.“ Žalm 1:1-3 
 
 
 
 

13 Informuj ľudí otvoreným spôsobom 
o výsledkoch svojej práce, terajšej 
situácie, potrieb v budúcnosti, atď. 

12 Okamžite oceň ich pomoc. 
11 Pouč ich, ako môžu dať svoj dar (napr. – 

podanie informácií o dotáciách a s tým 
spojených záležitostiach). 

10 Požiadaj a popros ľudí o venovanie 
svojho záujmu, schopností, ochoty 
podeliť sa o svoje zdroje, ktoré môžu 
pomôcť pri získavaní iných pre Krista. 

 
 
 
VIDITEĽNÉ OVOCIE 
A KONÁRE 
Zelené lístie a ovocie 
Sú vedľajším produktom 
Dobrého koreňového systému, 
Kmeňa, vyživovania, 
Slnečného svetla a dažďa. 

9 
 

Informuj ľudí o svojej službe, živote, 
dianí, príležitostiach a finančných 
potrebách. 

8 Zakomponuj čas do svojho harmonogramu 
(denne, týždenne, mesačne a ročne)aby si 
mohol udržať spôsoby kontaktu, ktorý je 
uvedený v bode #7. 

7 Preskúmaj cesty, ako zostať v kontakte 
s ľuďmi, uvedenými v bode #6.  

6 Identifikuj špeciálnych ľudí, ktorí sa 
so záujmom starajú o teba a tvoju 
službu. 

5 Vyučuj sa v zasľúbeniach, praktikách 
a princípoch Božej ekonomiky. 

 
SILNÝ KMEŇ 

4 Identifikuj svoju službu, účel, 
a špecifické finančné potreby. 

3 Zainteresuj sa do Božej služby hľadaním 
riešení, ako aktívnym spôsobom naplniť 
potreby iných. 

2 Zahĺb sa do Božieho učenia, poradenstva, 
spoločenstva a priateľstva. 

 
UKRYTÝ 
KOREŇOVÝ 
SYSTÉM 

1 Vyčleň si každý deň čas s Bohom 
a čítaním Jeho slova. 
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 VÝKAZ PLÁNOVANÉHO ZAKLADANIA FONDU 
Krok#1 – Je potrebné stanoviť, koľko financií potrebuješ 
získať na dotáciách: $ _____________ 
Krok#2 – Analyzuj /modli sa/ rozhodni, ktoré metódy by 
Pán chcel, aby si použil pre dosiahnutie potrieb fondu. 
Krok#3 – Vypracuj pre svoju organizáciu „zosobnený“ 12-
mesačný plán o zakladaní fondu. 
 
/viď: Príloha č.4/ 
 
 
ZAŽÍVANIE BOŽÍCH KREATÍVNYCH ZABEZPEČENÍ 
Biblia hovorí, že bohatstvo hriešnika je uchovávané pre 
spravodlivého. 
 
Za posledné roky som zistil obdivuhodnú pravdu: Pretože 
Boh vlastní VŠETKO, môže byť veľmi kreatívny v tom, ako 
akú cestu si zvolí, aby zabezpečil potreby Svojich 
služobníkov a prácu, ktorú vykonávajú. Nasledujúce tri 
verše ma priviedli na cestu, na ktorej môžem hľadať 
„Božie kreatívne zabezpečenia“ namiesto toho, aby som 
iba „hľadal viac peňazí“: 
n „Majetok hriešnikov bude zachovaný pre spravodlivých“ 
Prís.13:22 
n „On totiž dáva človeku, ktorý sa Mu ľúbi, múdrosť, 

poznanie i radosť, ale tomu, kto hreší, dáva úlohu 
zbierať a hromadiť a dávať tomu, ktorý sa páči Bohu. 
Kaz.2:26 

n „ (Boh hovorí)Vydám ti poklady z temnosti 
i poskrývané zásoby, aby si poznal, že Ja som 
Hospodin,...“ Iz.45:3 

Keď som čelil osobným alebo jasným potrebám služby, 
naučil som sa, že sa najskôr potrebujem modliť a hľadať 
„Božie kreatívne zabezpečenia“ (Alebo ako je to 
zachytené v Prís.13:22: „bohatstvo hriešnika“). 
 
Božie kreatívne zabezpečenia môžu zahrňovať... 
n Kancelárske potreby, elektroniku, hudobné vybavenie, 
stavebné materiály, nábytok, vozidlá, obchodné položky, 
jedlo, vybavenie a doplnky do kuchyne, pozemok, budovu, 
domovy, a mnoho ďalších potrieb, ktorým budeš možno 
v budúcnosti čeliť! 
 
Bežné zdroje Božích kreatívnych zabezpečení 
 
n Klasifikované reklamy, záznamy o aukciách, stavebné 
materiály, kancelárske potreby, vozidlá, počítače, atď.. 
Potenciálne úspory: 20%–60% zo súčasných maloobchodných 
cien. 
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n Výrobcovia. Pri základných výdajoch na špecifickú 
položku sa niekedy oplatí zistiť si mesto, telefónne 
a faxové číslo pre národného výrobcu. Potom kontaktuj 
sekretariát generálneho riaditeľa a opýtaj sa, komu 
môžeš faxom zaslať svoju požiadavku týkajúcu sa možnej 
dotácie zo strany danej firmy alebo zníženia ceny na 
špecifické výrobky pre neziskovú organizáciu. Osobne som 
mal skúsenosti s výrobcami z opačnej strany krajiny(a 
boli to firmy, ktoré s nami nemali žiadne predchádzajúce 
kontakty), ktorí schválili dotáciu alebo zníženú cenu 
pre potreby našej služby. V mnohých prípadoch išlo 
o cenu položiek, ktoré by nás stáli tisícky dolárov! 
Potenciálne úspory: 25%-100% z maloobchodných cien. 
 n Záchranárske spoločnosti a spoločnosti s použitým 
tovarom. Pre každý výrobok v Amerike existujú 
spoločnosti, ktoré sa špecializujú na obchodovanie so 
zlacneným, poškodeným alebo zničeným tovarom. Zisti si, 
kde sa takéto spoločnosti nachádzajú a pokús sa 
umiestniť adresu tvojho zboru do zoznamu ich adries. 
Občas sa u nich zastav, zisti čo nové majú na sklade; 
občas im zavolaj a daj im vedieť, aké sú momentálne 
potreby tvojho zboru, aby mohli na to myslieť a prípadne 
v danej oblasti pomôcť. Potenciálna úspora: 25%-80% 
z maloobchodnej ceny. 
n Výťažky z konkurzov a predaja nehnuteľností. Keď 
spoločnosť končí svoju činnosť, alebo daná osoba zomrie, 
niekto musí dať do poriadku všetok ich nahromadený 
majetok. Boh si môže použiť takéto transakcie na 
naplnenie finančných potrieb služby v zbore, keď si zbor 
môže kúpiť dané položky omnoho lacnejšie, ako by ich 
kúpil nové a tým pádom aj drahšie. Potenciálne úspory: 
30%-95% z celkovej ceny. 
n Vyprázdnenie priestorov, veci navyše, alebo tovar za 
znížené ceny. Väčšina obchodov a podnikov bude 
v budúcnosti mať také veci, ktoré treba vyradiť. 
Potenciálna úspora:  10%-50% z ceny. 
n Priatelia, (pracovníkov zo služby), ktorí vlastnia 
alebo vedú podnik. Mnohokrát, keď spoločnosť obnovuje 
svoje vybavenie podľa „najnovšej, štýlu alebo modelu 
verzie“, budú sa snažiť zbaviť tých vecí, ktoré 
nahrádzajú novými, a to za nízku cenu alebo zadarmo. 
Často sú tieto veci veľmi zachovalé a plne funkčné. 
Priatelia, ktorí podnikajú, vám môžu ušetriť peniaze 
tým, že vám urobia dobrú cenu na tovar, ktorý 
potrebujete kúpiť. Potenciálna úspora: 10%-100% 
z maloobchodnej ceny. 
 
Dôležité upozornenie a návrh 
 Len kvôli tomu, že ti niekto chce niečo darovať, 
alebo predať, to ešte NIE JE dôvod na to, aby si to 
prijal. Keď  danú vec nepotrebuješ, niektoré veci so 
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super ponukou môžu byť pre vás väčšou škodou, ako 
úžitkom. Videl som služobníkov, ktorí sú doslova 
zavalení vecami, ktoré vôbec nepoužívajú. Ak máš veci, 
ktoré nepoužívaš – urob sebe, svojej službe a okoliu 
láskavosť a zbav sa nepotrebných vecí predajom cez 
inzerát, aukciou, alebo ich daj niekomu, kto to môže 
dobre využiť. Potom budeš mať potrebný priestor pre 
potrebné „Kreatívne zabezpečenia“, ktoré Boh chce dať 
vašej službe a využiť na Svoj účel! 
ROZUMNÉ VYUŽITIE DOPLŇUJÚCICH A DOMINANTNÝCH 
GRANTOV 
 
Efektívny spôsob ako maximalizovať dary majoritných 
darcov 
 
 Počas škandálu ohľadne doplňujúceho grantu v New Era 
Fundation bolo veľmi smutné vidieť ako médiá „zaplavili“ 
neziskové organizácie myšlienkou:“ aké je bláznivé sa 
zúčastňovať na takomto druhu investičného plánu“. 
V mnohých článkoch a reportážach jednoducho neuznávali 
alebo nerozumeli časovo testovanej metóde využitia 
doplňujúceho grantu na založenie fondov pre neziskové 
organizácie. Majoritní darcovia a fondy, ktoré ponúkajú 
doplňujúce granty, stavajú na časom testovanom princípe, 
ktorý v minulosti vymodeloval už kráľ Dávid a Nehemiáš. 
Ten princíp je: veľké dary môžu byť strategicky využité 
na pomoc iným, aby mohli byť štedrejší. 
Tu sú bežné spôsoby ako etickí a Boží darcovia môžu 
maximalizovať tlak svojich darov na organizácie, o ktoré 
sa starajú. 
 
Tradičný doplňujúci grant 
Majoritný darca dá sľub, že daruje 1 dolár za každý 1 
darovaný alebo prisľúbený dolár. Na príklad darca môže 
prisľúbiť 10 000 USD ak tvoja služba môže zvýšiť 
hotovosť o 10 000 USD hotovosťou alebo záväznými 
prísľubmi do určitého dátumu. Keď ide o doplnenie 1 
dolára za 1 dolár, to znamená, že ak zvýšiš fond len o 
9324 USD do istého dátumu, majoritný darca ti dá len 
9324 USD. Špecifická „doplňujúca formulka“ je typicky 
založená na veľkosti daru, ktorý ti darca môže poskytnúť 
a finančných potrebách špecifického projektu. 
 
„Challenge“ grant 
Majoritný darca dá xxx dolárov za každú rodinu, ktorá 
urobí špecifické finančné rozhodnutie. Príklad: 
Majoritný darca má dotovať 10 000 USD. Darca môže 
prisľúbiť 100 USD za každú rodinu (maximálne 100 rodín), 
ktorá sa zaviazala dať 100 USD na danú službu v priebehu 
nasledujúcich 12 mesiacov. Mnoho ľudí dá zvyčajne viac 
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ako požadovaných 100 USD. Ak 100 rodín dá alebo prisľúbi 
200 USD(niektoré 200, niektoré 100 a  niektoré viac), 
táto služba obdrží 20 000 USD od nových darcov/tých, čo 
prisľúbili a ďalších 10 000 USD od majoritného darcu. 
V jednej službe darca ponúkol 2500 USD challenge grant. 
Podmienky boli, že tento darca dá 25 USD za každú 
rodinu(maximálne 100 rodín), ktorá prisľúbila dávať 
mesačnú podporu pre túto službu. 100 rodín reagovalo na 
túto výzvu v priebehu 5 mesiacov. Priemerná rodina 
prisľúbila 20 USD/deň. To znamená, že grant výzvy 
majoritného darcu vo výške 2500 USD pomohla zvýšila 
príjem pre túto službu o viac ako 24 000 USD za rok! 
 
Posledný dolár Challenge grantu. 
 
 V tomto scénári majoritný darca môže povedať:“ Vy 
máte projekt na 500 000 USD, v hotovosti  a prisľúbené 
množstvo peňazí máte 347 000 USD; keď dosiahnete sumu 
450 000, ja vám doložím zostávajúcich 50 000 USD. 
Zvyčajne posledných 20% financií takejto kampane je 
najťažšie získať. Tento typ finančnej „ mrkvičky“ často 
motivuje vedenie CEO, zamestnancov organizácie pre 
rozvoj a darcov, aby vykonali záverečný krok, aby bolo 
možné zaistiť tento grant, ktorý privedie daný projekt 
k vrcholu.  

 
 
Dobrovoľný challenge grant. 

V tejto situácii majoritný darca ponúkne špecifickú 
sumu peňazí, aby pomohol zaistiť, že je dostatok 
dobrovoľníkov na výpomoc pri stavbe, ktorí môžu 
ušetriť tisícky dolárov na tomto projekte. V jednej 
službe majoritný darca ponúkol 30 000 USD. On 
prisľúbil dať 100USD pre stavebný projekt na každú 
potrebnú profesiu, kto dobrovoľne priložil ruku 
k dielu aspoň jeden deň počas tohto projektu. 75 USD 
na každý deň za každého pomocníka - odborníka a 50 
USD za laika, ktorý pomohol. Výsledkom bolo, že viac 
ako 100 profesionálov dobrovoľne pracovalo 300 dní 
na danom projekte. Majoritný darca dal sľúbených 30 
000 USD(100USD/deň dotáciu na stavebný fond za 
každého dobrovoľníka) a táto služba získala viac ako 
2400 hodín( 8 hodín denne x 300 dní). Bežná tarifa 
práce na hodinu v danej oblasti bolo 50 USD – čo 
znamenalo, že tento majoritný darca“ challenge grant 
pre odborníkov“ ušetril tejto službe v zbore viac 
ako 120 000 USD na nákladoch za prácu! 
 
Keď sa daná vec vykonáva s modlitbami a strategicky, 
doplňujúce a challenge granty(alebo iné obdoby)môžu 
vo veľkej miere ovplyvniť cenu majoritného daru. 
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Dary tohto druhu môžu byť použité Bohom, aby bolo 
možné vo veľkej miere stimulovať vodcov daných 
služieb a taktiež darcov k väčším úrovniam energie, 
nadšenia a odhodlanosti. Keď jedna banka zlyhá kvôli 
neetickému správaniu, neprestaneme využívať banky. 
Keď jeden majoritný darca alebo fond zlyhá kvôli 
neetickému správaniu, nemali by sme prestať 
praktizovať časom otestované metódy, ktoré priniesli 
veľkú cenu mnohým. 
 
 
31 
Spôsobov ako kultivovať svojich 
darcov 
 
 
Autor: Steven Hitchcock 
 
1 Pozvite darcov na návštevu 
2 Navštívte ich 
3 Zorganizujte pre nich stretnutie s ostatnými 
majoritnými darcami 
4 Pozvite ich na vaše stretnutia 
5 Požiadajte ich, aby boli hostiteľmi na hlavných 
večierkoch darcov 
6 Poproste ich o radu 
7 Vezmite ich k financovaným projektom 
8 Pošlite im pohľadnice k ich narodeninám, alebo 
iným výročiam 
9 Pošlite im kvety do nemocnice 
10 Pošlite im dary s osobným slovným doprovodom 
11 Zašlite im opis a poznámky o projekte, ktoré sú 
zverejnené v novinách. 
12 Pošlite fotky tých, ktorí profitujú na ich 
daroch/dotáciách. 
13 Darujte im ručné práce alebo umelecké diela od 
obdarovaných. 
14 Zašlite certifikáty 
15 Napíšte a osobne im zavolajte, keď sa im chcete 
poďakovať 
16 Zaktivujte bezplatné tel. číslo, na ktorom vás 
môžu ľahko kontaktovať 
17 Pozvite ich na stretnutia čestných hostí alebo 
poradcov 
18 Hľadajte spôsoby ako vytvoriť spoločne zdieľané 
záujmy 
19 Pozvite ich na stretnutia s delegáciou alebo 
choďte spolu na výlet 
20 Zašlite im dotazníky 
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21 Pošlite im kópie vašich oznámení a vydania správ  
22 Pošlite videokazety o práci vašich agentúr 
23 Zašlite im informačný list prvou triedou 
24 Vydajte výtlačky o hlavných daroch  
25 Pravidelne ich poproste o ďalšie dary 
26 Za každou požiadavkou nezabudnite poďakovať 
27 Zašlite im kópie vašich „priamych balení“ , 
ktorým predchádzali vaše poznámky alebo bližšie 
informácie. 
28 Založte pamätný program alebo program na počesť 
darcom. 
29 Pozvite ich dcéru alebo syna 
30 Zorganizujte výnimočné podujatia alebo aktivity 
v miestnej alebo susedskej oblasti 
31 Vytvorte program, v ktorom prejavíte uznanie 
svojim darcom. 
 
 
Kontrolný lis pre sledovanie úspešnosti rastu fondu 
 
Má vaša organizácia alebo služba v zbore: 
 
1 Zamestnancov a členov správy, ktorí majú známosť  
o princípoch biblického  hospodárenia a vodcovstva 
áno nie 
2 Poradenské alebo mentorické vzťahy s ľuďmi,  ktorí  
už boli úspešní pri zakladaní fondov 

    3 Pozitívny imidž na verejnosti 
4 Vyjadrenie misie, ktoré môže s presnosťou  
v skratke byť opísaný vašimi zamestnancami 
a správnou radou 
5 Aktívna počítačová databáza. Ktorá vám umožní 
sledovať darcov podľa ich osobnej histórie, veľkosť 
darov, záujmov, atď. 
6 Strategický plán, ktorý osloví operačné a  
kapitálové potreby fondov v priebehu 3-5 rokov 
7 Expertíza budovania fondu v správe a niekoľko 
členov, ktorí sú aktívny v budovaní tohto fondu 
8 Zrozumiteľný plán fondu(t.j. všeobecné fondy, 
kapitálové fondy, granty, podpora pri podnikaní, 
dobrovoľníci, dary rôzneho druhu, poplatky programu, 
atď.) 
9 Presný záznam všetkých aktivít o budovaní fondu 
a výsledky za posledných 3-5 rokov 
10 Hotovostná rezerva pre pokrytie 3-mesačného platu 
11 Presvedčivé vyjadrenie o danom prípade 
12 Systematický plán o ročných požiadavkách voči 
darcom 
13 Systém, ktorý zaznamená každý dar do 48 hodín po 
prijatí 
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14 proces pre neustálu identifikáciu prospektov 
o nových darcoch(podnikatelia, individuálny 
darcovia, zbory a fondy, atď.) 

15 Plánované aktivity14 Proces pre neustálu 
identifikáciu prospektov o nových darcoch(jednotlivci, 
podniky, zbory, finančná organizácia, atď.) o Áno o Nie 
 
15 Plánované aktivity spojené s dávaním? 
Umiestnili členovia správnej rady vašu organizáciu do 
svojich pozemkových plánov? 
o Áno o Nie 
 
Spôsoby pre zlepšenie... 
1 Prezrite si posledné finančné záznamy o otváraní fondu 
a zvážte, ktoré aktivity boli najúspešnejšie pri vašich 
snahách o založenie fondu. 
 
2 Vytvorte kompletnú analýzu o záznamoch darov. Vyčleňte 
10 najdôležitejších darcov(najväčšie jednorázové dary 
a/alebo celkový počet darov). Prehlbujte si vzťahy s 
týmito jednotlivcami a pravidelnejšie sa začnite s nimi 
rozprávať o úspechoch svojej organizácie(zboru), jej 
plánoch a potrebách. 
 
3 Vytvorte si mentorský vzťah s jedným alebo viacerými 
kresťanskými vodcami, ktorí boli úspešní pri zakladaní 
fondov. 
 
4 Zaostrite svoje vedomosti a zručnosti o zakladaní 
fondu tým, že si objednáte kazety, knihy a/alebo iné 
materiály z organizácie CSA. 
 
5 Naplánujte si návštevu, alebo pozvite skupinu ľudí na 
výročnú konferenciu (tejto organizácie) o kresťanskom 
dávaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
#1 – VAŠICH PLATITEĽOV TO INFORMUJE O TOM, ŽE VEDENIE 
FONDU JE DÔLEŽITÉ 
Mnoho organizácií vedie svoje fondy len preto, aby sa po 
pol alebo celom roku ocitli v situácii s nedokončenými 
projektmi, zmenenými prioritami a odlišnosťou v názoroch 
na rozhodnutie ako ďalej pokračovať. Keď vediete odborne 
riadený priebeh fondu, zasielate hlavné informácie vašim 
platiteľom v nasledovnom znení: „ sme vážne rozhodnutí 

Séria o kresťanskom vodcovstve – Praktická pomoc pre kresťanských 
vodcov a vedúcich v správnej rade 

VÝHODY OSOBNE ZVLÁDNUTÉHO VEDENIA 
KAPITÁLOVÉHO FONDU 
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vykonať, čo sme si zaumienili. Chceme vidieť dané veci 
vykonané na istej úrovni a podľa stanoveného poriadku a 
potrebujeme Vašu pomoc, aby sme to všetko mohli 
uskutočniť.“ 
 
#2 – Uskutočniteľná štúdia vám umožní „otestovať vody“ 
pred rozbehnutím vášho hlavného úsilia 
Podporená štúdia vedená externým poradcom bude jedným z 
najviac kritizovaným elementom pre vaše dlhodobé 
financovanie. Skrze túto štúdiu, vedenie organizácie, 
personál a správna rada sú schopní jasne vidieť, či sú 
dostatočne pripravení pre riadenie fondu a zároveň či je 
dostatok adekvátnej podpory zo strany majoritných darcov 
a vedenia, ktorí sú schopní sledovať tento projekt až do 
konečného zavŕšenia. Až po ukončení štúdie bude mať 
vedenie organizácie skutočné stabilné informácie, 
potrebné na rozumné rozhodnutie, či je práve teraz ten 
čas pohnúť sa dopredu, alebo nie –- ak áno, aký je 
najlepší spôsob pokračovať. 
 
#3 - ZAŽIJETE OVEĽA VÄČŠÍ ÚSPECH, AKO KEBY STE VIEDLI 
FOND SAMI 
Takmer všetky štatistiky ukazujú, že tie organizácie, 
ktoré vedú kapitálové fondy pod odborným dohľadom, 
zistia, že sú schopní zvýšiť mieru financií 2-5 krát 
viac, ako keby robili tento projekt sami! 
 
#4 - MÁTE POMOC NIEKOHO, KTO UŽ PREDTÝM TOTO DOKÁZAL A 
VIE, ČO ROBIŤ, ABY STE BOLI V TOM ÚSPEŠNÍ  
Ako často sa stáva, že plány, myšlienky, ciele, metódy a 
filozofie o zakladaní fondu v danej organizácii sa 
rozbehli rôznymi smermi pri každom stretnutí vedenia 
alebo pri „novom návrhu alebo myšlienke“ o tom, ako 
zvýšiť financie. Dobrý poradca má za sebou vedenie 
niekoľkých fondov a vie, čo funguje a čo nie. Poradca 
pomôže odstrániť nesprávne myšlienky o zvyšovaní 
financií, ktoré niekedy existujú v mysliach ľudí. 
 
#5 - MÁTE PODPORU ZÁKLADNÉHO OVERENÉHO PLÁNU A ČASOVEJ 
SCHÉMY 
Predstavte si, že sa snažíte postaviť budovu bez 
profesionálnych architektonických plánov a výkresov. Bol 
by to úplný chaos a zmätok. Tak to však niekedy vyzerá s 
niektorými fondmi. Veľmi často sa kresťanské organizácie 
snažia založiť fond bez nejakých pevných a overených 
plánov podľa ktorých by mala kapitálová kampaň nejako 
vyzerať a čo je potrebné urobiť, aby sa uskutočnil každý 
krok. 
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#6 - VEDENIE FONDU JE „DRAHÉ“ S POROVNANÍM INÝCH 
ALTERNATÍV 
Hoci prvotné náklady na poradcu, médiá, kanceláriu a 
cestovanie môžu vyzerať pomerne vysoké; pri porovnaní s 
tým, čo organizácie bežne minie – často krát „celkové 
náklady na kampaň“ predstavujú iba 10-15 centov na každý 
získaný dolár(napr. kampaň, ktorá získa 500 000 USD môže 
„stáť“ 50 000 – 75 000 USD t.j. náklady na vedenie). 
Porovnajte to napríklad s takou pôžičkou z banky – keď 
si požičiate 500 000 USD ako 15 – ročnú hypotéku, už len 
samotný úrok vás bude stáť 500 000 USD! Alebo porovnajte 
náklady na kampaň s dojmami ľudí, ktoré u ľudí vyvoláte, 
keď jednoducho projekt nezačnete kvôli nedostatku 
financií, pretože ste nemohli založiť potrebné fondy 
sami. 
 
#7 – TELEFÓN NEBUDE VÁŽIŤ 600 LIBIER(CCA 300KG) 
Často vodcovia v službe vedia, žeby mali absolvovať 
niekoľko telefonátov ohľadne fondu alebo možných 
stretnutí – ale nikdy sa k tomu nedostanú, pretože to 
vyzerá tak, akoby ten telefón vážil najmenej 300kg ALEBO 
majú toľko iných „dôležitejších vecí“, ktoré ich 
ukracujú o čas. Skúsenosti ukázali, že je veľmi hodnotné 
mať poradcu „na ceste do vášho mesta“, aby povzbudil 
vodcov k telefonátom a stretnutiam, ktoré potrebujú 
uskutočniť. Tento typ zodpovednosti odborníka je 
kritický z pohľadu na úspešnosť hlavnej kampane. Taktiež 
ak je potrebné uskutočniť niekoľko dôležitých 
telefonátov, aby sa dosiahol a zaistil úspech kampane, 
poradca bude sprevádzať vodcu, aby boli rozhodnutia 
darcov upevňované na základe dôležitých telefonátov. 
 
 
 
 
 
 
1 – IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU(TOV) 
n Čo najpresnejšie identifikujte svoje potreby 
rozširovania a očakávaných nákladov. 
 
n Zúčastnite sa stretnutí vodcov o prediskutovaní 
priorít v čo najvyššom počte. 
 
2 – Zvolenie poradcu 
  
n Zistite, ktorí možní poradcovia by prichádzali do 
úvahy 
 

4KROKY PRI PROFESIONÁLNOM VEDENÍ KAPITÁLOVÉHO FONDU 
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n Zorganizujte prvotné zoznamujúce stretnutie s 
poradcami a oboznámte sa s ich skúsenosťami, prehľad o 
službe a náklady. 
n Navrhnite poradcom, aby sa prezentovali správnej rade. 
n Správna rada rozhodne, či sa bude pokračovať s prácou 
za pomoci poradcu na štúdii efektívnosti. 
 
3 – Štúdia efektívnosti 
n V spolupráci s organizáciou bude poradca viesť štúdiu 
efektívnosti za pomoci osobných a telefonických 
rozhovorov a poštových prehľadov. 
 
n Konzultant zaznamenáva výsledky a vypracuje súhrnnú 
správu pre správnu radu spolu s odporúčaniami, časovými 
horizontmi a metódami, ako najlepšie pokračovať. 
n Vedenie sa rozhodne, či pokračovať s majoritným fondom 
a či aj naďalej chcú spolupracovať s konzultantom, aby 
sledoval verejnú fázu kampane. 
 
4 – Plán kampane 
n Konzultant a organizácia vypracujú organizovanie 
kampane a časovú schému. 
n Zozbieranie informácií o darcoch, vytlačených 
materiálov a spracovanie médií. 
n Predloženie návrhov hlavných darcov a zozbieranie 
darov. 
n Zvolenie potrebných dobrovoľníkov. 
n Kontakty s potenciálnymi darcami – vytvorené a 
zaznamenané ( za účasti vedenia organizácie, rady, 
personálu, priateľov, atď.) 
Návrhy a osobné kontakty 
Návrhy a telefónne kontakty 
Veľkoplošné udalosti(napr. bankety, schôdze) 
Maloplošné udalosti(napr. stretnutia na kávu) 
Poštová komunikácia 
n Vytvorené účtovanie a informačné systémy. 
 
 
 
 
 
A: 
KONZULTANT MUSÍ BYŤ DOSTATOČNE INFORMOVANÝ A SKÚSENÝ 
Sú takí konzultanti, ktorí sú schopní veľa prisľúbiť, 
ale nemajú dostatok praktických skúseností, aby vám 
mohli pomôcť s danou prácou. Uistite sa, či váš poradca 
má adekvátne osobné predpoklady, skúsenosti a 
schopnosti, ktoré čo najviac korešpondujú s vašou 
situáciou. 
 

ABECEDA ZVOLENIA KONZULTANTA 
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B: 
KONZULTANT MUSÍ MAŤ ADEKVÁTNE ČRTY A ŠTÝL OSOBNOSTI PRE 
DANÚ SLUŽBU 
Nezáleží na tom, koľko znalostí a skúseností váš 
konzultant má, ak sa nezhodne s vaším vedením, radou a 
darcami, žiadne množstvo získaných peňazí ne je hodnou 
náhradou za stres a škody, ktoré by mohol spôsobiť. Keď 
sa budete pýtať a odporúčania, spýtajte sa:“ Do akej 
miery sa váš poradca zhodol s vaším vedením, radou, 
personálom a darcami? Bol dostatočne citlivý na vašu 
situáciu, ľudí a potreby? Mali ste dobrý dojem z 
kontaktov s týmto poradcom? 
 
C: 
UVEDOMTE SI, ŽE ÚSPEŠNÁ KAMPAŇ SO SEBOU NESIE VEĽA 
TVRDEJ PRÁCE 
Ani ten najlepší konzultant na svete nemôže zabezpečiť 
dokonalý úspech a nemôže urobiť všetku prácu. Pri 
najlepšom urobí štruktúru kampane, úspešne vás bude 
viesť celým procesom, poskytne vám potrebné rady a 
povzbudenie a pomôže vám v kritických bodoch, aby vás 
previedol úspešnou kampaňou. 
 
 
Tieto smernice napísal Brian Kluth zo svojej 16- ročnej praxe 
s poradcami, zakladaním fondov a účasťou vo vedení v 
kresťanských organizáciách a zboroch. Ak by vám mohol 
akýmkoľvek spôsobom pomôcť, kontaktuje ho na čísle: 
1-800-475-1976 alebo 1-414-483-1917 alebo napíšte na adresu: 
Stewardship Dynamics 1816 E. Nock St. Milwaukee, WI 53207 
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CHRISTIAN STEWARDSHIP ASSOCIATION 
KRESŤANSKÁ HOSPODÁRSKA ASOCIÁCIA 
POSLANIE: Poskytnúť biblické hospodárske princípy a 
praktiky kresťanským vodcom/zakladateľom fondov, 
predstaviteľom cirkvi, svetským osobám, laikom a 
vyučujúcim skrze výučbu, písomné materiály, výskum a 
budovanie siete/partnerstvo. 
 
 
 
 
 

EXISTUJÚCA 
SLUŽBA....
.OD1963 
DODNES 

ROZŠÍRENÁ SLUŽBA... 
...AKO PÁN OTVORÍ MOŽNOSTI PRE CSA 
NA ROZŠÍRENIE A SLUŽBU INÝM. 

 
csa 1. 

KRESŤANSKÝ 
VODCOVIA & 
ZAKLADAT. 
FONDOV  

2. 
DENOMINÁCI
E & 
PASTORI 

3. 
SVETSKÉ 
OSOBY & 
DARCOVIA 

4. 
VZDELÁVAC
IE 
INŠTITÚ-
CIE 

A. 
VÝUČBA A 
ŠKOLENIE 

1A 
1. Výročná, 
národná 
školiaca 
konferencia( s 
plenárnymi 
zasadaniami a 
stretnutia  
skupín 
voličov) 

 22.mini 
konferencie 
výbor hovorcov 
–150horlivých, 
osvedčených 
kresťanov.  

2A 
1.Školenia, 
ktoré povzbudia 
a vystroja 
pastorov na 
vyučovanie 
svojho 
zhromaždenia o 
biblických 
princípoch 
dávania  
2.Plenárne 
zasadania na 
pastorál. 
Konferenciách a 
denomin. 
Stretnutiach  
3. stretnutia a 
budovanie siete 
medzi 
denomináciami 

3A 
1.Plenárne 
zasadnutia o 
hospodárení 
na hlavných 
konferenciách 
a 
stretnutiach 
2.Rozhovory a 
posolstvá v 
médiách 
3.Rozhodujúce 
stretnutia 
4.Séria 
špeciálnych 
seminárov na 
výročnej 
konferencii 
CSA 
5.Konferencie 
a semináre 

4A 
1. Série 
lekcií 
hosťujúceho 
hovorcu a 
bohoslužby o 
kresťanskom 
dávaní 
2. 
Rozhodujúce 
stretnutia a 
budovanie 
siete medzi 
inštitúciami 
3.Rozvoj 
a/alebo úvod 
do kurzov, 
ktoré by sa 
mohli 
vyučovať 
4.Špeciálne 
semináre na 
výročnej 
konferencii 
CSA 

B. 
ZDROJE 1B 

1.Knihy, 
pamflety, 
letáky, faxové 
správy 
materiály pre 
školenie 
2.Kazety 
3.Noviny 
4.Zoznam 
komerčného 
tovaru a 
služieb 

2B 
1.Materiály na 
semináre 
2.Materiály pre 
použitie v 
zboroch 
3.Zoznam 
existujúcich 
služieb v zbore 
a materiálov 
4.Výbor 
hovorcov 
5.Výbor 
poradcov 

3B 
1.Články o 
kresťanskom 
hospodárení v 
kresťanských 
Médiách a 
denominačných 
publikáciách 
2.Pamflety/pu
blikácie 
3.Spravodajsk
é vsuvky 
4.Správy o 
prijatých 
daroch 

4B 
1.Žurnál o 
hospodárení 
2.Databáza 
materiálov, 
kníh a 
článkov 
3.Životopisné 
materiály 
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C. 
VÝSKUM 

1C 
1.Štúdia o 
zborových 
financiách a 
účtovných 
knihách 
2.Prieskum 
voličov 

2C 
1.Čo robia 
alebo urobili 
iní(napr. 
pracovné  ciele 
a modely pre 
naplnenie 
rozpočtu & 
potrieb) 
2.Dávanie/pries
kum o darcoch 

3C 
1.Motivácia 
darcov 
2.Materiály o 
darcoch 
3.Darcovské 
trendy 

4C 
1.Zozbieranie 
a zatriedenie 
existujúcich 
materiálov 
2.Čo robia 
iní 
3.Biblické 
štúdie a 
publikácie 

D. 
BUDOVANIE 
SIETE 
A PARTNER
- 
STVO 

1D 
1.Vytvorenie 
vzťahov a 
možných 
školení s 
inými 
asociáciami a 
skupinami. 
2.Národná sieť 
poradcov 
3.Pracovné 
zmienky 
4.Výbor 
hovorcov 
5.Výbor 
poradcov 

2D 
1.Sieť/partner- 
stvo s 
národnými 
kresť. Službami 
a denomináciami 
z oblasti 
hospodárenia 
2.Národná sieť 
poradcov 
3.Rozvoj siete  
podobne 
zmýšľajúcich 
ľudí 

3D 
1.Výbor 
hovorcov 
2.Výbor 
pisateľov 
3.Povzbudzujú
ce kresťanské 
hospodárenie 

4D 
1.Národná 
partnerská 
sieť 
2.Poskytnutie 
partnerskej 
podpory 

Brian Kluth, prezident(Tel.č.:414-483-1945, fax: 414-483-4844) Dr.Wesley Willmer, 
predseda rady(310-903-4730, fax:310-903-4786) 

 



Možné položky na zahrnutie Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec

Série kázní o hospodárení * * * * * *
Poveriť vodcu alebo zástupcu na 
prečítanie z B. slova a komentár 
pred zbierkou

* * * * * * * * * * * *
Zvoliť kľúčových ľudí s 1-2 
minútovými svedectvami pred 
zbierkou o tom, ako ich Boh 
naučil/pomohol, aby ich dávanie 
bolo pre nich hlavnou prioritou.

* * * * * * *

Výročná hospodárska 
kamaň:zozbierajte kartičky o 
dávaní na najbližších 12 
mesiacov

* * *

Zašlite záznam o dávaní, list a 
finančné info a info o službe * * * *
Rozdajte alebo mailom rozpošlite 
nápomocný leták, alebo 
brožúrku. Môže to byť spojené s 
sériami o hospodárení ALEBO so 
zasielaním záznamov o dávaní

* * * * * *

Zdôraznenie dávania na misiu. 
Výnimočná nedeľa, víkend, alebo 
týždeň, podporte aj deti, aby 
dávali

* * * * * * *

Prizvaný hovorca na tému -
dávanie * * * * * *
Výročné správy o stretnutí
Ponúknite video alebo skupinku 
štúdia biblie o kresťanských 
finančných princípoch (napr. - 
Larry Burkett, Crown Ministry 
alebo Ron Blue materiály)

* * * * * *

Určenie celozborovej nedele na 
dávanie desiatkov
"zdieľanie vízie" medzi pastormi 
na spoločnom obede/kľúčoví 
ľudia

* * * * * * * * * * * *
Poskytnúť rozpočtové 
poradenstvo alebo triedy/skrze 
zástupcu v zbore alebo oblasti 
a/alebo použiť materiály L. 
Burketta

* * * * * * * * * * * *

Poskytnúť vedeniu zhrnutie 
celoročného dávania/vykonáva 
sa bez mien - len množstvá.

* * * * * * * * * * * *
Ponuka duchovných darov a 
príležitostí slúžiť. * * * * * * * * * * * *
Uskutočniť stretnutie alebo 
banket na objasnenie služby v 
budúcnosti a/alebo zabezpečenie 
potrieb. Zaslať následné 
materiály tým, ktorí sa nemôžu 
zúčastniť.

* * * * * * * * * * * *



Celkové množstvo 
za rok

Zoznam 
špecifických 
celkových 
množstiev (použi 
osobitný hárok, ak 
je potrebné)

%, ktoré táto 
skupina dala ako 
celkovú sumu 
zbierky

% zo všetkých 
rodín, ktoré táto 
skupina 
reprezentuje

$ 15000 alebo viac $ # % %

$ 8000 - 14999 $ # % %

$ 4000 - 7999 $ # % %

$ 2500 - 3999 $ # % %

$ 1200 - 2499 $ # % %

$ 600 - 1199 $ # % %

$ 300 - 599 $ # % %

$ 100 - 299 $ # % %

$ 1 - 99 $ # % %
$ 0 - záznam o 
dávaní je prázdny $ 0,00 # 0% %

Dávanie 
celkom:

Celkom # 
rodín:

Malo by sa pridať až po 
sumu: 100%

Malo by sa pridať až po 
sumu: 100%

$ # % %

Pridaj množstvá a 
celkové sumy 

dávania rodín v 
tejto kategórii

Suma celkom

Pracovný výkaz ročných záznamov o dávaní



Dokázané a praktické kroky o tom, ako ľuďom pomôcť objaviť Boží plán
o finančnej slobode.

Žalm 119:59 O svojich cestách premýšľam a obraciam si nohy
k Tvojim svedectvám.

Žalm 119:133 Upevni svojou rečou moje kroky; nech
nepanuje vo mne žiadna neprávosť.

Príslovia 14:15 Prostomyseľný verí každému
slovíčka, ale opatrný dáva pozor
na svoj krok.

Príslovia 4:26 Urovnaj si chodník
pod nohami a nech všetky tvoje
cesty sú pevné.

Príslovia 14:8 Múdrosť opatrného
je chápať svoju cestu
ale bláznovstvo šialených
je podvodom.

Žalm 119:35 Ja chodím
slobodne, lebo hľadám
Tvoje rozkazy.

2 - Začni hľadať a nachádzať biblické náhľady na to, ako by si mohol riadiť svoje financie

1 - Rozpoznaj svoju potrebu Božej pomoci

3 - Rozpoznaj Boha a ko vlastníka všetkého, čo máš a začni dávať Bohu najskôr, 
kedykoľvek dostaneš výplatu (príjem)

12 KROKOV, KTORÉ VEDÚ VON Z FINANČNÝCH PÚT

6 - Vytvor si nový životný štýl a plán výdavkov (dávanie, úspory, 
výdavky a splátkový plán)

5 - Rozhodni sa pozerať na Krista kvôli svojim problémom namiesto toho, 
aby si pozeral na svoj fifnančný zostatok. Urob potrebné kroky, aby si sa 
vyhol pokušeniu míňať peniaze, ktoré nebudeš mať.

4 - Rozhodni sa ohľadne svojich súčasných výdavkoch na živobytie a konkrétnych 
dlhoch

10 - Vytvor si systém na záznam o vedení 
financií, ktorý Ti umožní sledovať Tvoj 
príjem a výdavky

9 - S Božou pomocou začni robiť úpravy svojho 
životného štýlu podľa toho ako ich Boh chce v 
Tvojom živote konať (tj. práca, domácnosť, 
vozidlo, oblečenie atď.)

8 - Naďalej študuj a uč sa biblické finančné princípy

7 - Pošli svojim veriteľom kópiu svojho plánu o výdavkoch a 
splácaní

12 - Ako Boh privádza ľudí do 
tvojho života s podobnými 
potrebami, pomôž iným, ako Boh 
pomohol Tebe

11 - Nasleduj svoj plán. Keď získaš 
peniaze navyše, zaplať najskôr 
najmenšie dlhy



Ktoré metódy? 

Tu máme zoznam rôznych metód 
zakladania fondov používaných pracovníkmi 
zboru

Tipický objem 
darov (80% z 
celkového 
množstva)

Pomer 
úspechu 
(% ľudí, 
ktorí 
zvyčajne 
zareagujú)

Ročný cieľ 
v $

#Dary 
potrebné na 
dosiahnutie 
cieľa

Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec

1- Množstvo listov s výzvami $5-$50 1-3% $ #
2- Čiastočné poštové výzvy $5-$100 2-15% $ #
3- Mesačné kluby darcov $120-$1200 – $ #
4- Bankety s účelom zvýšenia fondu $20-$200 80-90% $ #
5- Zbierky na verejných udalostiach $1-$20 25-50% $ #
6- Výzvy k podpore v novinách $510-$50 <1% $ #
7- Golfové turnaje $25-$200 80-95% $ #
8- Výročné "phonathons" $20-$100 20-50% $ #
9- Osobné návrhy jednotlivcom $500-$5000 80-90% $ #
10- Zaslané návrhy $50-$1500 50-85% $ #
11- Podpora msionárov $120-$1200 – $ #
12- Jednotlivé zbory $100-$2400 – $ #
13- Kapitálové dary alebo zálohy $50-$10000 – $ #
14- Plánované dary(oddelené/nehnuteľnosť) $2500-$50000 – $ #
15- Zakladateľské granty $500-$25000 10-30% $ #
16- Denominácia alebo zbory $5000-$50000 – $ #
17- Médiá "sharathons" $10-$100 – $ #
18- Práca/služby(darované/zľavnené) $100-$5000 50-95% $ #
19- Materiály/dary(darované/zlacnené) $100-$10000 25-75% $ #

Dary v akých množstvách? Výsledky? Kedy sa to uskutoční?


