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materiály z konference ETK 2004 
 
 
Tento materiál je součástí projektu ČEA � Správcovství a finance. Česká evangelikální 
aliance vidí jako svou prioritu přispět ke kultivaci církve v oblasti zdravého přístupu 
k financím a správě a poskytovat relevantní zdroje, know-how, inspiraci a �kolení. 
Chceme, aby se tato oblast stala pro církev příle�itostí k růstu a aby se zbavila 
�patných návyků a postojů, které přijala z doby minulého re�imu. Věnujeme se nejen 
oblasti sborového hospodaření, ale také rodinným financím, otázkám �ivotnímu stylu 
spojených se �tědrostí a dáváním, poradenstvím v dluzích, transparentnosti církve ve 
finanční oblasti,  �kolením křesťanských NO ve fundraisingu atd. 
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Bůh v�echno vlastní 
Genesis 1-2, �alm 24:1-2, Ageus 2:8, Matou� 25:14-30, 2 Korintským 8:5 
 
Důsledky:  
• Bůh má práva � my jako správci jsme mu odpovědni.   
• V�echno na�e dávání, výdaje, úspory jsou duchovní rozhodnutí. 
 
 

Peníze jsou nástrojem,zkou�kou a svědectvím 
Matou� 6:19-21, 6:24, 25:14-25, Deuteronomium 26:1-15, Skutky 2:42-47 
 
Důsledky:  
• Peníze nám mají slou�it a ne nás ovládat. 
• Moudře pou�íváme to, co nám bylo svěřeno. 
• Jak nakládáme s penězi je svědectvím ostatním lidem o tom, jak ctíme Boha a kde 

jsou na�e priority.  
 
 

Chudoba ani bohatství 
Přísloví 30:8-9, Marek10:17-31, Filipských 4:11-12, 1 Timoteova 6:6-10                                   

 
Důsledky 
• Není důle�ité, jak velký má� majetek. Důle�itý je tvůj postoj k majetku. 
• Ani hromadění bohatství ani chudoba nejsou Bohem hodnoceny příznivě.  

 
 

Cvič se v dobrém správcovství peněz 
Matou� 25:14-30, 1 Timoteovi 6: 17-19, 2 Korintským 8:1-15 

 
Důsledky:  
• Vědět, co mám konat nestačí. Víra �ádá akci. 
• �ít na základě pocitů spí�e ne� slovem Bo�ím z nás činí neu�itečné křesťany. 

 
 

Praktické aspekty správcovství peněz 
 
�Správcovství je pou�ití Bohem daných zdrojů pro vykonání Bohem zamý�lených 
záměrů.� 
 
�Finanční plánování je umístění omezených finančních zdrojů mezi různé neomezené 
alternativy.� 

 
 

Správcovství financí zahrnuje pou�ívání peněz:  
 

Dát stranou  
• Přísloví 3:9,  
• 1 Korintským 16:2,  
• Marek 12:41-44   
 



 

Česká evangelikální aliance � Správcovství a finance, ČEA � info@ea.cz, www.ea.cz  

Zaopatřit denní potřeby 
• Genesis 1-2    (tě� se Bo�ím zaopatřením),  
• Přísloví 6:6-11; Luká� 12:30-31   (zaopatřit potřeby)  
 
Splácení dluhů 
• Přísloví 3:27-28;  
• Římanům 13:8 (splácej dluhy v době splatnosti)  
• �alm 37:21   (křesťané se nesmí rozhodnout nesplácet dluhy)  

 
U�etři peníze pro budoucí potřeby.    
• Přísloví 21: 20;  
• Luká� 12:16 � 20 (spořit neznamená shroma�ďovat poklady) 
• �alm 37:25-26;   
• 1Timoteovi 5:8  (starat se o členy rodiny) 

 
 

Obnovení finančních rezerv v na�ich �ivotech 
 

1. Uznej Boha jako toho, který vlastní a opatřuje v�echno, co má�.  
2. Zlom moc peněz nad sebou �tědrým dáváním.  
3. Osvoboď se od dominujících kulturních vlivů, je� tě obklopují. 
4. �ij uprostřed své �ně tím, �e bude� rozvíjet spokojenost a prostotu. 
5. Vytvoř si rozpočet a pravidelně kontroluj své příjmy a výdaje.  
6. Sni� výdaje � zvy� příjem � zvy� úspory 
7. Nedávej do zástavy svou budoucnost.  
8. Buď obezřetný s nákupem na kreditní kartu a odolávej nákupnímu instinktu. 
9. Rozděluj se s druhým, půjčuj, vypůjčuj si.  
10. Hledej nejprve věci Bo�ího království (peníze patří Bohu � volba patří nám!)  

 
 

 
 


