
How to Embrace Financial Health? Ako si zabezpe čiť finan čné zdravie? 
Pastor Mitch z Downey Adventist Church – 12. 1. 200 8 

(preložil a upravil podľa potreby Rasťo zo Zvolenského zboru – 9. 5. 2008) 
Časť 1 

Chcel by som sa s vami najbližšie dve kázania podeliť o rady brata Mitcha z jedného Los 

Angeleského zboru v Kalifornii, US, na tému ako si upevniť vaše finančné zdravie. Správa o upevnení 

finančného zdravia je vždy aktuálnou témou. Viete, že ako národ sa dostávame do čoraz väčších dlhov. 

Hoci niektorý nie sú vôbec v dlhoch, ale ako národ sme. Náš tohoročný národný schodok bude asi 

najnižší v histórii, ale asi len z dôvodu aby sme dodržali podmienky na prijatie eura. Lenže finančná 

kríza spoza oceánu sa skôr či neskôr prejaví aj u nás na Slovensku. Nuž darmo, globálna ekonomika. 

Súčasný dlh vytvorený vládou a NBS tvorí cca 43 000 Sk na jedného obyvateľa. Takže si zadlžený ani 

o tom nevieš a na to aby sa to vrátilo bude musieť každý z nás (vrátane detí a dôchodcov) vrátiť 

v daniach 43 000 plus úroky.  

Dúfam, že informácie z kázania vás oslovia a ovplyvnia najmenej tak ako mňa. Viete finančné 

zdravie je takmer ako fyzické zdravie. O fyzickom zdraví vieme veľa. Vieme, že potrebujeme mať 

poriadne stravovacie návyky. Musíme cvičiť, ísť niekam von a trochu sa hýbať. Všetky časti zdravia: 

pozitívne myslenie, modlitba, duchovné zdravie to všetko súvisí s fyzickým zdravím. Nuž, finančné 

zdravie má podobné princípy. Rád by som sa s týmito princípmi podelil v nasledovnej časti.  

Pamätám si príbeh, ktorý hovorieval jeden otec synovi o svojej mame a jeho starej mame. Stará 

mama bývala v Missouri a tak každé štyri päť rokov nás prišla navštíviť k nám do Kalifornie. Počas 

jednej návštevy moja stará mama videla reklamu v televízii. Bola to doba počiatkov diét a chudnutia. 

V televízii propagovali nápoj, ktorý keď pijete pravidelne, za týždeň schudnete 2,5 kg. Mamka so 

starkou si mysleli, že to je výborné riešenie. Vypiješ nápoj a schudneš, tak si objednali. Po troch 

týždňoch sa ich otec opýtal. „Tak ako sa vám darí s chudnúcim nápojom? Koľko ste už schudli?“ a oni 

obe s takým nevýrazným úsmevom odpovedali: „pribrali sme, každá 3kg.“ „Čo robíte, veď by ste mali 

piť a chudnúť. Je to tak?, pýtal sa ich otec. „Áno“. Otec im odpovedal: „popíšte mi presne čo robíte.“ 

„Nuž, ráno keď vstaneme sa dobre naraňajkujeme, pretože je to dôležité na začiatok dňa mať výdatné 

raňajky. Potom na obed máme dobrý obed, aby sme boli silný, fit a zdravý. Potom okolo 3. 00 prichádza 

na rad náš nápoj. No a potom samozrejme o 6.00 máme s tebou večeru, keď sa vrátiš domov.“ Otec im 

odpovedal: „máte nápoj piť ako prídavok k jedlu alebo ako náhrada namiesto jedla? 

To druhé bolo správne. Nikdy neschudnete dokiaľ naozaj do dôsledkov neuplatníte princípy 

s chudnutím spojené. Nemám pravdu? Chcem s vami dnes zdieľať prvé tri princípy, ktoré priamo 

súvisia s finančným zdravím a jediný spôsob ako nás môžu ovplyvniť je aplikácia vo vlastnom živote.  

Prvý princíp:  

SLIDE 2 
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Čítajte spolu so mnou. „Dajte svojho nebeského otca na prvé miesto.“ Možno to vyzerá ako 

nelogické. Prečítam to ešte raz. „Dajte svojho nebeského otca na prvé miesto.“ Možno si poviete, čo to 

má spoločné s finančnou pomocou? Som rád, že sa pýtate túto otázku. Chcem ale podotknúť, že toto je 

kľúčovým bodom v finančnom zdraví. Dávanie vášho nebeského otca na prvé miesto. Ako toto so 

všetkým súvisí? Dovoľte mi aby som vám to ukázal. 

Poďme spolu čítať písmo. Mat. 6, 31-34 hovorí:  

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa 

budeme odievať?  32 Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko 

potrebujete.  33 Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám 

pridané.  34 Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má 

deň svojho trápenia. 

SLIDE 3 

Čítajte ten text spolu so mnou. Ja som len posol, ale vy ste tu na to aby sa to živé slovo stalo 

vašou súčasťou. Budem ho čítať a vy čítajte so mnou. Môžete aj nahlas. Text hovorí: Nebuďte teda 

ustarostení a nehovorte: "Čo budeme jesť?" alebo: "Čo budeme piť?" alebo: "Čo si oblečieme?"!. 

Hovoríme tu o veciach. Jedlo a oblečenie a k tomu môžeme pridať domy, byty, autá, golfové kluby, 

bowling, biliard. Neviem čo všetko sem môžeme pridať. Topánky, vynechal som niečo? Počítače, hry, 

CD. Hocičo, takže viete o čom rozprávam. Nerobme si starosti o nedostatok jedla, alebo oblečenia, 

a nedostatok tých ostatných vecí. Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Prečo byť ako neveriaci? 

Inými slovami, ľudia, ktorý si robia starosti o pozemské veci sa podobajú neveriacim.  

Mojim poznávacím znamením státia na Božej strane je moja myseľ. Viem, že keď stojím mimo 

Božej vôle, som nepokojný a neistý a neviem sa toho zbaviť. Asi je to nervami. Keď sa nejako 

dostaneme mimo Božiu cestu, začneme si robiť starosti, obávať sa. Čo to robíte. Veď po tomto 

všetkom sa zhá ňajú pohania . Chcú viac a viac, ale toto je kľúčový verš pre všetkých. Váš nebeský 

Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete . To je nádhera, nie? Čítajte so mnou. „...v ie, že toto 

všetko potrebujete . Počkajte trochu. Ako to len on môže perfektne vedieť? To že máte potreby. 

Potrebujete oblečenie. Potrebujete jedlo, potrebujete množstvo ďalších vecí. Mimochodom, keď 

hovoríme o finančnom zdraví, je to spojené s fyzickým zdravím pretože Božie požehnanie sú koplexné: 

fyzické, dobrý pocit, mentálne, emocionálne zdravie. Je to balík požehnania. Poznáte to all in one – 

všetko v jednom balíku. Váš otec, nebeský otec pozná veľmi dobre, že to všetko potrebujete. 

SLIDE 4 

A teraz, nasledovná časť je veľmi dôležitá v našom uvažovaní. Slovo hovorí, Ale...  ale čo? Čo 

musíte urobiť? Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť? Inými slovami dajte Boha na 
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prvé miesto vo vašom živote. Ak budete žiť tak ako on chce. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho 

spravodlivosť a to všetko dostanete navyše.  

Náš Pán ti hovorí, „Mám pre teba balík – All-in-one. Chcem ti ho dať a mám ho pre teba 

pripravený, len ma daj na prvé miesto. Daj ma na prvé miesto vo svojom živote.“ To je dôvod prečo 

prvé miesto pre nášho nebeského otca je základom pre finančné zdravie. Je to základ. Je to kameň, na 

ktorom sú všetky veci postavené. Ak Kristus nie je v strede, život je domčekom z karát. Spadne.  

Ukážem vám to na tomto obrázku. Vidíte na tomto obrázku je prvé slovo Hľadajte . Pán hovorí, 

hľadajte  aj ja vám dám – bude vám pridané . Všimnite si ak vy urobíte krok viery, On vám dá. On vám 

dá ak vy dáte. Čo nám Pán chce dať? Čo zasľúbil, že nám dá? Vaše potreby. Všetky vaše potreby, ak 

urobíte čo? Ak mu dáte prvé miesto vo vašom živote. Ako chce aby som žil. Dobrá otázka. Ako? 

Odpoveď. „...Nebuďte ustarostený...“  Nebojte sa, nebuďte v obavách. Prestaňte sa starostiť.  Boh sa 

o vás postará dokonca aj zajtra. Chce od teba, aby si sa nestaral aby si žil tento deň a neobával sa 

o ďalšie. Dosť často žijeme v budúcnosti. Žijeme takým spôsobom, že sa obávame vecí, ktoré sa ešte 

nestali a ani sa nemusia stať. A stresuje nás to. Toto sa nazýva podmienečné zasľúbenie. Viete, že 

Božie zasľúbenia sú aj podmienečné. Často sú vyjadrené v tvare, „ak, tak potom.“  Ak dáte svoje srdce 

Bohu, Boh zabezpečí tvoje potreby. Ak, tak... chcem trochu hovoriť o týchto podmienených 

zasľúbeniach. Každé zasľúbenie má svoje podmienky a keď splníte podmienky, získate zasľúbenie. 

Chcem ale pripomenúť, že splnením podmienky ste si nezaslúžili Božieho zasľúbenia. Nie je to zásluha. 

Pozerali ste šou Najväčšie telá? Nemusíte dvíhať ruky. Ja som to videl raz, keď sme boli doma 

v Levoči. Zaujalo ma to, pretože som premýšľal, čo je tým kľúčom na schudnutie  3-5 kilogramov 

týždenne. Ako na to išli? 

Mali osobného trénera, osobného diabetika a osobu, ktorá im pomáhala. Mali expertov vo 

svojom obore. Spomínate si tí čo ste to pozerali? Urob ešte 10 klikov naviac. Ja to nedokážem. Urob 

ešte 10 klikov. To už ozaj nedokážem. Tak urob 15 drepov. Už to nedokážem. A potom behajú. Po 

dvoch kilometroch: Ja už nevládzem, neprejdem už ani 50 metrov. Ale dokážeš. A bež ďalej, bež 

rýchlejšie. Nuž takto to nejako vyzerá, keď máte osobného trénera.  

Možno, že to znie príliš zjednodušene, ale Boh je naším osobným trénerom. Nie je to síce 

presne tak, ale je to podobné. Máme nášho osobného poradcu vo finančných aktivitách, len keď dáme 

Bohu hlavné miesto v našich životoch. On sa stane naším osobným trénerom, poradcom.  

Rád by som teraz rozprával o tých podmienečných veciach. Keď povie a sľúbi niečo a je to 

založené na podmienke, splní to po dodržaní podmienky. Boh hovorí, že urobí svoju časť, ak ty urobíš 

svoju. Vždy keď o tomto rozprávam mám obavy, že niekto povie: Rasťo hovorí o získaní vstupenky do 

neba, alebo že si musíme zarobiť na nebesia vlastným spôsobom. Toto nie o zaplatení si niečoho. 

Naše spasenie je úplne a mám ho práve teraz. Ak Pán príde dnes, budeme s Pánom v oblaku. Viete 
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prečo, lebo spasenie je Božím darom. Je zadarmo od Boha. Nezískame to na základe nášho výkonu. 

Je to založené na tom čo Boh pre nás urobil. Takže v tomto máme jasno. Sme zachránený z milosti 

Božej, ale božie zasľúbenia sú aj tak podmienené. Môžeš byť v zachránenej Božej rodine, vo vzťahu 

záchrany, ale teraz si môžeš privlastniť zasľúbenia. Boh hovorí: OK si v mojej rodine. Mám aj 

zasľúbenia, a tu je to, čo musíš urobiť ty.  

Mám jednu ilustráciu. Nie je najlepšia, ale ktorá ilustrácia je dokonalá? Táto nám povie čosi 

o Bohu, ktorý je v strede nášho života. Stalo sa to na jednom pathfinderskom tábore. Bol večer a dosť 

chladno. Urobili sme preto poriadny oheň zamotali sa do deky a posadali pred oheň. Trochu ďalej 

vzadu za nami sedeli v drevených kreslách dve dievčatá tiež zabalené do deky. A sedeli asi takto (skrč 

sa akože je ti zima). Tak som sa ich opýtal. Baby čo tam robíte? „Je nám zima.“ „tak potom poďte 

k nám, prečo si nesadnete tu pred oheň?“ „nuž lebo sa schladíme, viete keď si dáme zo seba dole deku 

a prejdeme k vám k ohňu.“ „baby nebláznite. Poďte sem k ohňu a tu sa zohrejete.“ 

Vidíte. Boh je ako ten veľký oheň a dokiaľ budeme blízko ohňa bude nám teplo. A Boh 

zabezpečuje teplo pre nás všetkých. Príď k ohňu a zohrej sa. Ľudia majú kompletne slobodnú voľbu. 

Môžeme sa rozhodnúť čo robiť. Tak isto ako tieto mladé dievčatá sa rozhodli sedieť vzadu a boli ďaleko 

od ohňa. Sedeli vzadu a čo sa im stalo? Bola im zima. Prečo mrznete? Pretože je vonku zima. Ale 

prečo ozaj mrznete? Pretože nie sú blízko pri ohni. Boh dal zasľúbenie a povedal: „zober si košík 

ovocia. Len poď daj si.“ Vašou úlohou je ísť a zobrať si nejaké ovocie a jesť. V podstate je to 

zasľúbenie a naplnenie. Poď a zober si. Poď bližšie k ohňu a zohrej sa. Nerob rozhodnutia typu:  

Pôjdem ďalej od ohňa. Boh nám chce naplniť všetky naše potreby, ak ho dáme na prvé miesto v našom 

živote. Prídeš bližšie k ohňu, určite sa zohreješ.  

Zoberte si prosím so mnou vaše biblie a otvorte si knihu Filipenským 4, 19.  

SLIDE 5 

Musíte si nájsť tento verš lebo ten verš nebudem premietať. Je vo vašej biblii. Pozrite si ho sami 

pre seba. Budete z neho mať bohatší úžitok, ak ho uvidíte. Fil. 4. 19. Máte všetci? Čítajte si ho so 

mnou.  

Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby pod ľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.  

Čo to Pavol hovorí? Koľko tých potrieb mi naplní Boh? Hovorí niektoré? Hovorí niekoľko? Hovorí 

Biblia, že vybraný počet? Hovorí. Boh  uspokojí všetky vaše potreby . Ale poďme si to trocha ujasniť. 

Potreby sú potreby a chcenie je chcenie. Božie  zasľúbenie hovorí len o potrebách. Máte potreby? 

Bavíme sa o každej jednej potrebe, ktorú máte. Nehovoríme len o potrebe jesť a obliecť sa. Máte 

emocionálne potreby. Máte fyzické potreby. Máte mentálne potreby. Máte duchovné potreby. Všetci ich 

majú. Koľko z nich chce Boh naplniť?  

Všetky. 
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Preto, keď hovoríme o finančnom zdraví, ak chcete mať pravé finančne zdravie, musí byť 

postavené na predpoklade, že sa Kristus stane prvým vo vašom živote. Všetko ostané je v tomto 

zahrnuté. Ovplyvní Vás to, ale neurobí to z vás zákonite ľudí s obrovským majetkom.  

Trochu odbočím od kázania a zaspomínam si na svoj život. Viete, že aj ja som zbohatol. Som 

bohatý. Som bohatý od roku 1993. Ja viem čo si pomyslíte. Nosím už zo 15 rokov svoje dva sobotné 

obleky. Máme starý dom s deravou strechou. Auto máme 18 ročné, trocha hrdzavé, ale keďže je prvé 

a deti sú ešte malé, nehanbia sa do neho nastúpiť. Ba práve naopak. Cestovať autom je pre ne sviatok. 

Kuchynská linka, ak sa to ešte dá nazvať linkou si už odslúžila zo tri generácie. Janka Žbirkova, 

ďakujem, že si nám ju vtedy dohodila. Teším sa na čas keď ju budem vymieňať.  

Ale aj napriek tomu som bohatý už od roku 1993. Vtedy som zbohatol po prvý krát. Bol som 

obohatený pravým bohatstvom Božej lásky, keď som bol pokrstený za kresťana v tomto zbore. V roku 

1998 ma Boh obohatil po druhý krát a tento rok budeme sláviť s Jankou desiate výročie. V roku 2001 po 

tretí krát a o tri roky neskôr po štvrtý krát. Moje dve živé deti pozná každý.  

Nemá to nič spoločné s peniazmi. Hovoríme o bohatstve, ktoré nemá nič spoločné s peniazmi. 

Keď prídete za umierajúcim človekom, nebude vám ukazovať svoju vkladnú knižku. Nebude sa s vami 

baviť o investovaní. Nebude hovoriť o žiadnej z podobných vecí. Viete o čom bude rozprávať? O rodine, 

ktorá ho miluje. Ako veľmi ho milujú. Bude hovoriť o Božej láske. Božej dobrote. Toto je to pravé 

bohatstvo.  

Boh zásadne v biblii hovorí: Naplním všetky tvoje potreby. Veľmi rád parafrázujem tieto slová: 

A Boh bude pokračovať v tom aby si sa stal bohatším podľa svojho bohatstva v sláve Ježiša Krista. 

Inými slovami. Boh nikdy nevyprázdni svoju peňaženku. Nikdy sa mu neminie vzduch, voda, jedlo, 

oblečenie. Nikdy sa mu neminú zásoby lebo ich všetky vlastní. On je tým, ktorý všetko stvoril a on to aj 

vlastní.  Boh je ten, ktorý sa zaručuje svojím charakterom a svojím menom, keď hovorí: naplním 

všetky vaše  potreby. Každú jednu potrebu, ktorú máš.  

Teraz vám niečo poviem. Biblia hovorí, že On uspokojí všetky vaše potreby pod ľa svojho 

bohatstva v sláve Krista Ježiša . Mimochodom, toto písmo je iba pre vás. Je iba pre kresťanov. Ľudí, 

ktorý milujú Pána, tých ktorí sú v Kristovi. Verš nie je pre všetkých. Je iba pre teba. To neznamená, že 

Boh nemiluje všetkých ľudí, ale oni ešte neprišli dostatočne blízko k ohňu, aby sa ohriali. Nie sú 

dostatočne blízko aby cítili teplo. Ale ak príjmu Krista a začnú chodiť bližšie k ohňu, začnú doslova 

kričať Héééj, ako je dobre byť bohatý. Toto bol dobrý obchod. Ako je mi dobre. Ó ako ja milujem svoje 

sako. Mám rád svoj dvor, som šťastný, že bývam v dome s deravou strechou, ale veľkou záhradou.  

Vidíte, to nemá nič spoločné s majetkom. A vy to viete. Boh sľúbil naplniť všetky vaše potreby, 

ale podmienkou je, že musí byť prvým vo našom živote.  

Poďme ďalej.  
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SLIDE 6 

Druhým bodom ako zabezpečiť finančné zdravie je: Každý de ň žite spokojným  životom . 

Denne. Každý deň. Spokojný a vyrovnaný život. A teraz keď hovorím „spokojný“, myslím tým byť 

šťastný s tým čo máš a kým si. To je všetko. Spokojnosť byť šťastný s tým čo máš a kým si. Si tým kým 

si. Boh ťa takého to stvoril a ty si životne dôležitý pre cirkev božiu, pretože nikto iný nemôže byť tebou 

iba ty. Takže buď sebou samým a a buď šťastný. Ďakujem Bohu, že ja som ja a pozri čo ja mám. Ale 

pozor, nehovoríme tu teraz o porovnávaní. Ja mám 6 hektárovú záhradu. Akú veľkú máš ty? Nie je to o 

tom. A mimochodom kto z vás by chcel kosiť 6 hektárovú záhradu. Alebo upratovať 400 m2 dom. Ty by 

si chcel? A ako by sa ti tam páčilo vysávať. To by ste často kupovali nový vysávač. Poďme sa pozrieť 

čo hovorí Božie slovo. Čítajte text so mnou. 1 Tim. 6: 6-7. 

SLIDE 7 
6A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom; 7lebo nič sme nepriniesli na svet, ani 

nič odniesť nemôžeme.  

Človeče, vždy si spomeniem na tieto verše, keď sa narodí dieťa. Viete ako sa dieťa narodí. 

Nepríde na svet s bankovým kontom. Jednoducho iba príde. Tu som. A na druhej strane, dokiaľ Pán 

nepríde, odchádzame rovnakým spôsobom. Iný ľudia sa o nebožtíka postarajú a my tu máme 

pobožnosť. Je to posvätný čas, ale na tento svet prichádzame s prázdnou rukou a tak isto naprázdno 

zo sveta aj odchádzame. Odchádzame rovnako ako sme prišli. Všetko čo máme na tomto svete je len 

požičané. Nič čo máme nevlastníme.  Môžete namietať. Nie nie Rasťo. Ja tento byt vlastním. Pozri sa. 

Tu mám list vlastníctva. Originál z katastra, starý len tri mesiace. A ja ti odpoviem: „zavolaj ma keď 

budeš v nemocnici veľmi veľmi chorý. Uvidíš, nebudeš o tomto rozprávať. A hoci aj máš list vlastníctva, 

aj tak to vlastní Boh. Ty si iba správca. My sa iba akoby staráme o to čo nám On dal.  

Viete čo ma na tom zaujalo? Videl som to veľa krát a určite aj vy. Existujú jednoducho kresťania, 

ktorý kedykoľvek sa otočia v živote dostanú viac. Kdekoľvek sa pohnú dostanú viac. A teraz rozprávam 

o kresťanoch a dokonca poznám niekoľkých osobne; tých zvlášť „obdarovávaných“ Bohom. A keď sa 

stretnem s nimi rozprávajú mi ďalšie a ďalšie príbehy ako ich Boh obdaril tým či oným. Viete, prečo sa 

to stáva. Verím, že to aspoň tušíte. Ak mu Pán dá viac, tipujte si, čo s tým urobí. On to predá hneď 

ďalej. On nestavia obrovské sýpky aby tam uskladnil obilie. On to posunie ďalej. Pán má vždy v zásobe 

veľa. Nikdy to neminieš. Nikdy. Preto sa chceme naučiť byť spokojný s tým čo máme a jednoducho 

povedať: Pane ďakujem ti za to čo mám. Ďakujem ti Bože za to kým som. Viete čo. Otočte sa k osobe, 

ktorá sedí vedľa vás a povedzte.  „Som spokojný, som spokojný stým čo mám a s tým kým som“. Len 

mu to povedzte. Nehanbite sa.  

Ako sa cítite, keď sa cítite spokojný? Pripadá vám to dobré, však. Vy viete kto som. Som 

výskumník na vysokej škole. To je všetko. A ty si tým kto si.  Ďakuj Bohu. Poďme sa radovať a byť 
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šťastný. Pozrite sa čo máme. Pozrite sa okolo seba. Ak žijete na Slovensku, ste bohatý. Viete o tom, či 

nie? Je to pravda? Viete že podľa OSN patríte medzi „horných 10 000“. Máte ubytovanie, lekársku 

starostlivosť a sociálne zabezpečenie. 95% ľuďom na tomto svete jedno z toho chýba. Ste bohatý? 

Preto potrebujeme pomáhať niekomu a my to aj robíme. Pomáhame.   

Poďme ďalej. Tu je posledný bod na dnes.  

SLIDE 8 

Môžete prosím čítať tento text so mnou. Po tretie: Praktikuj dávanie vo viere . Keď hovoríme 

o tom ako získať finančné zdravie, jedným z bodov je naučiť sa ako  dávať, ako  vrátiť Bohu. Desiatky 

a dary vo viere. Je mnoho ďalších spôsobov ako dávať, ale teraz chcem chvíľu rozprávať iba o tomto 

jedinom. Učte sa dávať vo viere. Mimochodom, pamätajte, nikdy nebudete pripravený na to aby ste 

dávali. Čo tým myslím? Poviete mi Rasťo, hneď ako dostanem túto lepšiu prácu, začnem dávať. Ó 

Pane, dám hneď ako mi moje konto v banke dosiahne túto úroveň. Alebo, dám hneď ako zaplatím dlh 

na kreditnej karte. ... Verte mi, tieto dni nikdy neprídu. Pozrime sa opäť do Biblie.  

SLIDE 9 

Nájdite si knihu Prísloví. Príslovia 3 kap. Verše 9 – 10. Hovoríme o praktikovaní dávania vo viere. 

Toto je dávanie vo viere. To je to o čom vám tu rozprávam. Je to založené na Prísloviach 3: 9-10. Mate 

to nalistované? Chcem aby ste si to pozreli sami pre seba. Ste tam? Začneme veršom 9. Čítajte so 

mnou.  
9 Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z k aždého svojho výnosu. 10 Tak sa ti 

naplnia stodoly hojnos ťou a muštom prete čú tvoje kade. 

Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. pamätajte na príkazy 

typu „ak - potom “. Hlavne vtedy, ak sa vaše stodoly naplnia  hojnos ťou a muštom prete čú tvoje 

kade.  Waw, dobré nie? Viete je veľmi zaujímavé ako to Boh spojil dokopy. Ak dôverujete Pánovi, tečú 

bohatstvá. Ak veríte Pánovi, nasleduje finančné zdravie. Keď je Boh prvým vo vašom živote, zdá sa 

akoby kolieska života zapadali do seba.  

Chcel by som stráviť čas aj hovorením o platení účtov, vracaní pôžičiek o míňaní toho čo 

nemáme. O dlhoch, ktoré môžu byť satanovým nástrojom, pretože dokážu u vás vyvolať množstvo 

stresov. Budeme o tomto rozprávať nabudúce. Teraz chcem aby ste si pamätali, že keď budete veriť 

Bohu vo vašom živote a hojne sadiť semená, budete aj zbierať bohatú úrodu a získate to čo ste zasiali. 

Je to napísané tu vo vašej biblii. Ak si uctíte Pána vaším majetkom, ... ale prosím nikdy nepremýšľajte 

takto: vidíte tam toho chlapíka? On má skutočne dobré zamestnanie, jazdí na BMW, viete ja dnes 

nedám, on dá dosť aj za mňa. Prosím vás nepremýšľajte takto. Alebo vidíte tam tá pani ona vlastní 

malý penziónik. Navymýšľajte si scenáre, aby ste si ospravedlnili vaše konanie. Nikto za vás nič nedá. 
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Každý dáva pred Bohom za seba. Cítite sa príjemne, keď sedíte v príjemne teplom zborečku? (počkaj 

na odpove ď) 

Nepočujem žiadne áno. Máte radi prezentácie, ktoré premietame na stenu? Nič nepočujem. Milí 

priatelia, máte radi miesto kam môžete chodievať v sobotu? Vidíte milí moji, vďaka vám je to všetko 

možné. Poviem vám niečo. Dôvod prečo hovorím o tejto téme je že poznám vaše srdcia. Poznám vašu 

vernosť. Vidím ju každý týždeň. Teda ja vlastne vidím len funkčný zbor, ktorý by bez darov nefungoval. 

To za tým to vidí len moja manželka s Deniskou, keď sa týždeň čo týždeň po kázni spolu stretávajú. 

Prečo otom teda rozprávam? Nuž preto lebo vás chcem povzbudiť. Chcem aby ste pokračovali. Ako ten 

tréner. Spravili ste doteraz 50 klikov. Odídete z tréningu? Nie. Spravte ďalších 10. Chceme dávať. 

Chceme byť darcovia, či nie? Pretože keď sa Pán vráti, nebudeme si môcť so sebou zobrať tú Audinu 

A4. Nebudeme si môcť zobrať ten dom, ktorý sme roky splácali. Veci si so sebou nezoberieme. My 

budeme mať niečo lepšie. Ulice budú postavené z niečoho, čo je ešte hodnotnejšie. Je tak, Zlato. V 

skutočnosti zlato v nebi bude niečo bezcenné. Je z neho urobená dlažba. Je tak Boris. Nie je to asfalt. 

Máme tam v nebi pripravené lepšie miesto, ale to všetko je postavené na dôvere v Boha 

a porozumením toho čo pre nás robí.  

Chcel by som vám povedať príbeh z vlastného života. Mnohý ho asi už poznáte, ale prečo nie 

opäť chváliť Pána za niečo čo vykonal.  

Bolo to v asi druhý mesiac, nášho pobytu v US. Študoval som tam na škole a náš príjem 

(štipendium) nebol na podmienky v štátoch ktovie aký. Na začiatku nášho pobytu sme mali veľa 

výdavkov. Potrebovali sme kúpiť postele, riady a iné vybavenie do domácnosti. Jedine čo sme tam 

v byte mali bola chladnička a kuchynská linka so sporákom. Spávali sme na matraci na zemi. Janka 

bola v ôsmom mesiaci a do obchodu sme chodievali asi pol hodinu cez les. Chcelo to kúpiť auto, ale 

peňazí veľa nebolo. Nakoniec mi Pán dal do cesty jednu dobrú ponuku a tak sme za takmer posledné 

peniaze, ktoré sme si doniesli zo Slovenska kúpili auto. Náš fordík mal asi 14 rokov, ale najazdené mal 

zo 400 000km. Naše domáce finančné zásoby sa stále stenčovali a náš príjem nestačil pokryť naše 

výdavky. A to vám hovorím šetrilo sa každým centom. Ďakujem aj teraz Bohu za múdrosť, ktorú dostala 

Janka s narábaním rozpočtu. Ale v druhom mesiaci sme nevedeli ako to bude s nami ďalej. Vedeli sme 

len jedno. Boh je darcom všetkého a preto to, čo je potrebné vrátiš späť je prejavom našej viery. 

Desiatky sme odovzdávali tam, lebo sme vedeli, že peniaze by sa inak minuli a kto by bol doma na 

Slovensku schopný vracať Bohu americké desiatky. Obaja sme vedeli, že v tomto musíme zostať Bohu 

verní. A on sa postará. Asi dva týždne pred výplatou sme minuli všetko a nebolo ani za čo kúpiť 

potraviny. Boli sme v zúfalej situácii. Jediné čo nám zostávalo bolo spoliehať sa na Pána. Medzi 

poslednými vecami čo sme kúpili bolo pol kila jabĺk na tzv. polkilovú party, ktorú organizovali naši bratia 

zo zboru. Išlo o to, že každý doniesol čohosi za pol kila. Mysleli sme si, že sa z toho potom urobí 
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spoločná hostina. Ale ako ľudia prichádzali, všetko sa kládlo na stôl, ktorý stál v inej miestnosti ako bola 

hostina. Nuž čo iný kraj iný mrav, pomysleli sme si. Na konci party nám vysvetlili, že u nich v Maine je 

taký zvyk. Ak sa niekto novy prisťahuje do ich kraja, usporiadajú mu pol kilovú party. Všetko čo sa 

zozbiera je vlastne pre neho, aby si zvykol na tamojšie jedlo a pomohol si zo začiatku pri usadení sa 

v kraji.  

Nikto zo zboru nepoznal našu zlú situáciu. Dokonca sa ju nedozvedeli ani na tej party. Keď nám 

to pastor zboru vysvetľoval nebol som schopný to Janke ani preložiť. Do očí sa mi rinuli slzy a ja som 

nebol schopný od údivu povedať ani ďakujem. Janka vedela, že je niečo nie je v poriadku, ale keď som 

jej vysvetlil tak, ... ani sa nepamätám ako ona reagovala. Bol som tak prekvapený, že ani neviem čo 

som hovoril. S Jankou sme doma chválili Boha a poviem vám to teda bolo z úprimného srdca. Z toho 

jedla, ktoré sme dostali sme boli schopný prežiť ďalšie dva mesiace. A potom som žiadal o zvýšenie 

platu, ktorý šéf bez mihnutia oka schválil. 

Chcem vás len povzbudiť, že ak vy budete verní aj Boh sa k vám prizná predivným spôsobom. 

Ak budete spokojný s tým čo máte Boh na vás nezabudne. Ak by budete dávať čo vám Boh zveril,  

hojnosť naplní vaše stodoly a muštom pretečú vaše kade. 


