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O ŠTEDROSTI 

Chcem dnes hovoriť o štedrosti. Na základe záznamov zo života prvokresťanskej cirkvi chcem 
ukázať, že táto vlastnosť, ochota podeliť sa, pomôcť, bola veľmi dôležitou súčasťou ich 
kresťanského zmýšľania a života.  

Zameriam sa hlavne na prax novozákonnej cirkvi, lebo to je obdobie, ktoré pokračuje až dodnes, 
ale trochu sa pozrieme sa aj na to, ako to bolo v SZ. 

---------------------------------- 

Na začiatok treba povedať, že je to najprv Boh, ktorý je k ľuďom štedrý, a že aj od ľudí, teda aj od 
nás chce, aby sme boli takými. 

Už starozákonný patriarcha Jakob, keď sa stretol so svojim bratom Ezavom, povedal: 

Veď ma Boh štedro obdarovával, mám všetkého dosť. (Gen 33, 11) 

Vieme, že Jakob musel ťažko pracovať, jeho svokor sa ho snažil viac krát oklamať, ale Jakob si 
bol aj tak vedomý, že to čo má, je prejavom Hospodinovej štedrosti voči nemu. 

Boh stvoril svet, úrodnú zem, plodiace stromy, byliny, stáda, a to všetko dal človekovi, aby sa o to 
staral a živil sa tým. Tiež dal človeku múdrosť, aby vedel vymýšľať rôzne veci, vyrábať ich, hľadať 
riešenia úloh, jednoducho aby sa živil prácou svojho umu i svojich rúk. 

Ale po vyhnaní človeka z raja veci prestali byť ideálne. Jednoducho sú prípady, a nie je ich málo, 
keď človek z rôznych dôvodov nie je schopný zabezpečiť seba, prípadne svoju rodinu. V takých 
prípadoch je na ostatných okolo neho, aby mu pomohli a podporili ho v tomto ťažkom období. 

Preto veľa príkazov Tóry, možno viac než by sa zdalo, hovorilo o tom, že sa treba starať 
o chudobných, núdznych. V tom čase to boli najmä siroty a vdovy, ale aj cudzinci, a vtedy sa 
nemal brať ohľad na ich národnosť či vierovyznanie.  

Uvediem len niekoľko príkladov z piatich kníh Mojžišových, kde sa zmieňuje aj pomoc blížnym: 

V 2 Moj 23 kap sa hovorí o tom, že Izraelci mali každý siedmy rok nechať svoje polia, sady a 
vinice ležať úhorom, teda neobrobené. Jedným z dôvodov bolo to, aby z nej mohli jesť chudobní. 
(v 11) 

Ale to platilo nielen každý siedmy rok. Aj pri každom zbere úrody po iné roky nemali zozbierať 
všetko, ale mali nechávať zvyšky pre tých, čo mali nedostatok (3M 19,10; 3M 23,22) 

Chudobní tiež mali úľavy pri rôznych službách v chráme, a kňazi mali na to prihliadať. Išlo 
o niektoré predpísané obete, alebo poplatky za zvláštne sľuby zasvätenia a podobne  (3M 14, 21; 
3M 27, 8)  

V zákone boli dané alternatívne možnosti, ako môžu chudobní splníť prepísané požiadavky.  

Je tiež významné, že chudobní mali mať tiež podiel na desiatkoch, ktoré odovzdávali tí majetnejší, 
ktorým sa niečo urodilo, lebo desiatky sa odovzdávali len z úrody poľa a zo zvierat. 

O desiatkoch sa v 3 Moj píše že 

Všetky desiatky krajiny, z obilia poľa i z ovocia stromov, patria Hospodinovi. (Lv 27,30) 

A podľa 5 Moj 14 kap sa každý tretí rok mal celoročný desiatok zložiť v bráne mesta a mali z neho 
jesť tí, čo mali nedostatok. (5 Moj 14, 28, 29)  
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Jednoducho, z desiatkov sa urobila poriadna hostina, na ktorú sa najviac tešili tí, čo trpeli núdzou. 
Tam sa mohli najesť naozaj dosýta. 

Ale tiež rôzne slávnosti, ktoré Boh ustanovil pre izraelský národ,  mali okrem iného slúžiť aj na to, 
aby sa nasýtili chudobní, a v zákone je o tom zmienka. ( 5 Moj 16,11) 

Tento krátky pohľad na požiadavku štedrosti uvedenú v starom zákone by som uzavrel textom z 5 
Moj 15 kap, kde Boh hovorí takto: 

 7  Ak niekto z tvojich bratov ... schudobnie, nezatvrdzuj si srdce a nezatváraj ruku pred 
chudobným bratom ...  10  Dávaj mu ochotne, nech ťa to nemrzí, keď mu máš niečo dať, 
lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať vo všetkom, čo budeš podnikať a k čomu 
priložíš ruku.   11  Chudobní nevymiznú z krajiny, preto ti prikazujem: Vo svojej krajine 
ochotne otváraj ruku núdznemu a chudobnému bratovi.  (5 Moj 15 kap) 

Môžeme to teda zhrnúť tak, že v SZ pomoc chudobným nebola obmedzená na niekoľko 
príležitostí do roka, o ktorých sme si hovorili (zber, úrody, sviatky, desiatok a pod), ale Boh žiadal, 
aby Izraelci boli ochotní pomôcť vždy, kedykoľvek to bolo potrebné.  

--------------------------------------- 

Aký postoj ku pomoci chudobným mal Ježiš? 

To by bolo na niekoľko samostatných kázaní, ale spomeniem aspoň pár príkladov: 

Keď bol Ježiš pozvaný na jedlo k nejakému farizejovi (Luk 14 kap), tak mu dal také naučenie 

Keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo 
bohatých susedov, aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu.   13  Keď robíš 
hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých!   14  A budeš blahoslavený, 
lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť, a tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých.   

Ježiš vidí, ako sa ľudia majú dobre, majú dostatok jedla, sám tam je prítomný, a hneď ho 
napadne, že sú iní, ktorí sa tak dobre nemajú. A tak tých, čo majú dostatok, upozorní na to, že ich 
úlohou je myslieť aj na chudobných. 

A tak ako v SZ Boh sľuboval ľuďom požehnanie za pomoc núdznym, aj tu Ježiš hovorí o Božej 
odplate pri vzkriesení. 

A hneď za tým povedal podobenstvo o veľkej večeri, kde pozvaní odmietli prísť a ten hostiteľ 
nakoniec pozval  „chudobných a mrzákov, slepých a chromých!“ 

Takže aj v súvislosti s Božím pozvaním vyzdvihol túto skupinu ľudí, ktorí boli inak úplne na okraji 
záujmu. 

Ježiš hovoril o konci sveta viac podobenstiev. A v jednom z nich, podobenstve o ovciach 
a kozloch, hovorí, že ľudia budú rozdeľovaní a súdení podľa toho, ako sa správali k svojim 
blížnym, k tým, ktorí potrebovali ich pomoc. V tom podobenstve sa Ježiš stotožňuje s tými 
biednymi a hovorí tým, ktorí plnili Božiu vôľu: 

bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako 
cudzinec a prichýlili ste ma,   36  bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili 
ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.  (Mat 25 , 35 ...) 

Mimochodom, nepýta sa, akú mali vierouku, či niečo zachovávali alebo nezachovávali, ale 
zaujíma ho len to, ako sa správali voči ľuďom okolo seba ... Možno to nie je úplne komplexný 
pohľad na posledný súd, ale celkom iste to hovorí o tom, že byť štedrý, ochotný, je pre úspešné 
zvládnutie súdu veľmi dôležité, až nevyhnutné. 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=deu&cislo_2=7&cislo_1=15&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=deu&cislo_2=10&cislo_1=15&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=deu&cislo_2=11&cislo_1=15&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=luk&cislo_2=13&cislo_1=14&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=luk&cislo_2=14&cislo_1=14&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=mat&cislo_2=36&cislo_1=25&hl_druh=0#ts1
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V otázke štedrosti nám je veľkým príkladom Zacheus, ktorý keď sa obrátil, polovicu svojho 
majetku rozdal chudobným (Luk 19,8) 

Učeníci vedeli, že pomoc chudobným je pre Ježiša dôležitá. Preto, keď sa im zdalo, že žena 
vyliala na Ježišovu hlavu príliš drahú masť, tak sa na ňu hnevali a namietali, že sa to radšej mohlo 
predať a rozdať chudobným. Nie je to síce úplne vzorový príklad starostlivosti o chudobných, ale 
je vidieť, že to mali na mysli .... 

Podľa záznamu u Jána 12 kap mali učeníci s Ježišom dokonca pokladničku, a z nej dávali tomu 
kto potreboval. (Ján 12,6) 

------------------------------- 

No a čo novozákonná kresťanská cirkev? O jej praxi a zvyklostiach v tejto oblasti chcem hovoriť 
trochu viac ... Boli štedrí? Aký mali postoj ku chudobným? 

Už v druhej kapitole Skutkov, tesne po pokrstení prvých veriacich, sa píše, že so svojim majetkom 
zaobchádzali tak, že „mali všetko spoločné a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko 
kto potreboval.“  (Sk 2, 45) 

A potom v 4. kapitole sa píše, že  

Nikto medzi nimi netrpel biedou, pretože ...( a znovu ten istý dôvod)  každý dostal podľa toho, 
koľko potreboval. (Sk 4, 34-35) 

Už tu, hneď na začiatku cirkvi, vidíme, že starostlivosť o núdznych bola v cirkvi veľmi dôležitá. 
A spoločným pričinením sa dosiahlo to, že, ako sme čítali, nik medzi nimi netrpel biedou. Toto 
môžeme považovať za zmysel pomoci a štedrosti, tak ako to ešte uvidíme ďalej.  

Ak som už začal postupovať takto chronologicky v knihe Skutkov apoštolov, nedá mi nepristaviť sa 
v 5. kapitole, kde je príbeh o Ananiášovi a Zafíre. Chcem len zdôrazniť, že tento príbeh nie je 
o treste za nesplnenie povinnosti niečo zaplatiť. V tom príbehu Peter opakovane  hovorí „Veď ste 
si to mohli nechať, veď to bolo vaše predtým aj potom. Nik od vás nič nežiadal.“ Ten príbeh 
odsudzuje klamstvo,  snahu vyzerať dobre, keď sa niekto tvári že dal veľa, a pritom dal málo. 

Aj z tohto príbehu vidíme ďalšiu charakteristiku kresťanského dávania, a to je maximálna 
dobrovoľnosť. Cirkev nič nežiadala, nijako na ľudí netlačila ... nie. Všetko bolo založené len na 
ochote, a fungovalo to. 

Keď v 2 liste Korinťanom 8 kap Pavel nabáda veriacich k tomu, aby sa aj oni zapojili to pomoci 
chudobným, nazýva to „dielom lásky“ (v. 7). A vzápätí, aby sa cítili plne slobodní, hovorí:  

8  Nehovorím to ako príkaz 

A v ďalšej kapitole opakuje podobnú myšlienku - hovorí že dávať majú  

Nie s nevôľou alebo z donútenia.(2 Kor 9,7) 

Myšlienka dobrovoľnosti má samozrejme svoje opodstatnenie, pretože ochota podeliť sa je len 
dôsledkom omnoho významnejšej zmeny, ktorá sa udiala v srdci človeka. Preto nemá žiadny 
zmysel niekomu vyčítať, že nechce dať, že je skúpy alebo lakomý.  

Omnoho väčší problém je, že ten človek je neobrátený, že je stratený. Úlohou cirkvi je priniesť 
takým ľuďom evanjelium, zachrániť ich pre večnosť, nie pýtať od nich peniaze. Potom, keď sa 
obrátia, keď prijmú Ježiša do svojho srdca, sa, okrem iného, stanú aj ochotnými, štedrými, a budú 
inak vidieť potreby ľudí okolo nich.  

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2co&cislo_2=8&cislo_1=8&hl_druh=0#ts1
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Tento duch ochoty pomôcť blížnym sa v cirkvi prejavil aj neskôr, keď v Judsku nastal hlad. Veriaci 
z pohanov, z iných krajín, kde takýto problém nemali, za rozhodli urobiť zbierku pre chudobných 
bratov v Jeruzaleme a okolí. Pavel sa na organizovaní tejto zbierky podieľal a viac krát sa o tom 
píše, v knihe Skutkov (Sk 11,29; Sk 24,17), aj v Pavlových listoch (Rim 15, 26). Počas tej doby išlo 
zrejme o viac zbierok, nie len jednu.  

Kniha Skutkov si tiež výslovne všíma ľudí, ktorí boli štedrí a pomáhali chudobným, napr. Tabita 
(Sk 9,36)  

„V Joppe žila učeníčka menom Tabita, Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala 
almužny.“  (Sk 9, 36) 

Podobne čítame aj o Korneliovi (Sk 10,2) 

„Dával ľuďom štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu.“   

A keď mal videnie, a navštívil ho anjel, ten túto jeho štedrosť pochválil a povedal: „Tvoje modlitby 
a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal.„ 

Korneliova štedrosť bola význačným rysom jeho osobnosti, a Boh si to všimol a pochválil ho za to. 

  

V 20 kapitole knihy Skutkov, keď sa Pavel lúči s veriacimi z Efezu, tesne predtým ako ho 
v Jeruzaleme zatknú, tak im dáva posledné naučenie:  

 35  Vo všetkom som vám bol príkladom: že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na 
slová Pána Ježiša. Veď on povedal: Blaženejšie je dávať, ako prijímať.   

Aj v tejto vážnej chvíli považuje Pavel za dôležité pripomenúť im, že majú pracovať a ujímať sa 
slabých. 

Už sa s Efežanmi nemal nikdy vidieť, a posledná vec, ktorá je z ich rozhovoru  zaznamenaná, je 
práve pripomienka potreby starať sa o núdznych. 

 

Treba povedať, že v pomoci chudobným, tak ako o nej čítame v biblických záznamoch zo života 
prvej cirkvi, bola zahrnutá aj pomoc a podpora pre tých, čo sa vydali hlásať evanjelium. Možno to 
dnes nie je inak, ale vtedy bolo hlásanie evanjelia veľmi dobrodružné a existenčne náročné. Títo 
Božím Duchom vedení misionári opúšťali zázemie svojho domova a vydávali sa na nebezpečné 
cesty do neznámych krajov. Dlhú dobu nemali možnosť podávať o sebe správy, boli doslovne 
vydaní na Božiu milosť, a na milosť tých, ktorých stretli. Putovali stovky kilometrov a museli sa 
starať aj o svoje každodenné potreby. Aby mali čo jesť, kde sa vyspať, čo si obliecť ... Pavel ich 
vlastným príkladom nabádal, aby sa snažili byť čo najmenej iným na príťaž, a pokiaľ sa dá, aby sa 
snažili zabezpečiť si všetko sami. On sám bol v tom nekompromisný a trval na tom, že nechce 
žiadnu pomoc. V tej rozlúčkovej reči s Efežanmi dokonca hovorí, že   

Od nikoho som nežiadal ani striebro, ani zlato, ani odev.   (Sk20,33)  

 Sami viete, že tieto moje ruky zarobili na moje potreby i na potreby tých, čo boli so 
mnou. (Sk 20, 34) 

Bolo za ním mnoho rokov práce medzi národmi, a napriek tomu mohol povedať, že sa dokázal 
postarať nie len sám o seba, ale aj o svojich druhov.  

Je zaujímavé všimnúť si, že na jednej strane svojich spolupracovníkov viedol k tomu, aby boli 
nezávislí od pomoci, aby pracovali a postarali sa o svoje potreby,  

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_druh=0&hl_kniha=act&cislo_2=36&cislo_1=9&hl_druh_x=0
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_druh=0&hl_kniha=act&cislo_2=36&cislo_1=9&hl_druh_x=0
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=act&cislo_2=35&cislo_1=20&hl_druh=0#ts1
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A na druhej strane veriacich viedol k tomu, aby videli potreby apoštolov a pomáhali im. 

Keď v 1 liste Kor 4 kap hovorí v množnom čísle o sebe a svojich spolupracovníkoch, tak hovorí  

  12  a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. 

Podobne 1 Tes 2 kap 

 9  Iste sa, bratia, pamätáte na našu prácu a na našu námahu. Vo dne v noci sme pracovali, 
aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium.   

A opäť, v 2 Tes 3,8 píše že 

Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, 
aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás.   

Toto bol jeho názor na to, ako sa má správať kazateľ evanjelia. 

Ale keď hovorí ku kresťanom, nabáda ich k ochote podporovať tých, ktorí sa vydali hlásať dobrú 
správu. Napr. Rim 12,13: 

Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní.   

 

Môžeme si tiež všimnúť, že Pavel, hoci sa bránil prijímať materiálnu pomoc od veriacich, niekedy 
zrejme bol v tak zlej situácii, že bol nútený prijať pomoc 

V 2 Kor 11 kap píše 

   8  Iné cirkvi som ochudobnil tým, že som prijal od nich podporu, aby som mohol slúžiť 
vám,   9  a aj keď som bol u vás a ocitol som sa v núdzi, nikomu som nebol na ťarchu. Veď 
v čom som pociťoval núdzu, vypomohli mi bratia, ktorí prišli z Macedónska. A tak vo 
všetkom som sa chránil a budem sa chrániť, aby som vám nebol na ťarchu.  

To napísal do Korintu. 

A kresťanom vo Filipách píše Fil 4 

10  Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zasa raz rozvinula vaša starostlivosť o mňa. 
Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť.   11  Nehovorím to preto, že 
by som mal nedostatok. Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám.   12  Viem sa aj 
uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvätený: byť sýty aj 
hladovať, mať hojnosť aj trieť biedu.    ...   14  Ale dobre ste urobili, že ste sa ma ujali v 
mojej tiesni.   15  Veď aj vy, Filipania, viete, že odkedy som začal ohlasovať evanjelium po 
svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a 
príjmoch, jedine vy.   16  Aj do Tesaloniky ste mi raz, ba aj druhý raz poslali, čo som 
potreboval.   17  Nie že by som túžil po dare, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnožuje vo váš 
prospech.   18  Dostal som všetko, ba mám hojnosť; som zaopatrený tým, čo som od vás 
prijal prostredníctvom Epafrodita. Je to príjemná obeta ľúbeznej vône, milá Bohu.  

Cirkev vo Filipách mala teda určitú prednosť, že aj keď od iných cirkví sa Pavel zdráhal prijať 
pomoc, od nich prijal.  A je vidieť, že bol za to naozaj vďačný. Nepovažoval to za samozrejmosť, 
neprijímal pomoc paušálne, pravidelne, ale len keď ju naozaj potreboval. A píše „dostal som, 
všetko, ba mám hojnosť.“  

On pomoc neprijímal preto, aby si zvýšil alebo udržal štandard, ale len v prípade skutočnej núdze 
a nutnosti.  

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1co&cislo_2=12&cislo_1=4&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=1th&cislo_2=9&cislo_1=2&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2co&cislo_2=8&cislo_1=11&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2co&cislo_2=9&cislo_1=11&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=php&cislo_2=10&cislo_1=4&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=php&cislo_2=11&cislo_1=4&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=php&cislo_2=12&cislo_1=4&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=php&cislo_2=14&cislo_1=4&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=php&cislo_2=15&cislo_1=4&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=php&cislo_2=16&cislo_1=4&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=php&cislo_2=17&cislo_1=4&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=php&cislo_2=18&cislo_1=4&hl_druh=0#ts1
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V 2 liste Korinťanom, keď Pavel píše o zbierke pre chudobných, tak hovorí o zaujímavej zásade 
rovnosti pri pomoci iným: 

 13  Nejde totiž o to, aby sa iným uľahčilo a vám priťažilo, ale o rovnosť,   14  aby váš terajší 
prebytok pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol v nedostatku vám, čím sa 
dosiahne rovnosť,   15  ako je napísané: Kto mal mnoho, nemal nadbytok, a kto mal málo, 
nemal nedostatok.  

Pavel píše, že určite nemá zmysel, aby ste prispievali niekomu, kto má viac ako vy. Ani si 
nedovolil žiadať, aby ľudia dávali z toho posledného, čo mali, i keď sa aj to asi stávalo. Pavel píše 
o dávaní z nadbytku.  

 

Dávanie a zbieranie peňazí asi vždy bola mimoriadne citlivá záležitosť. 

Pavlovi veľmi záležalo na tom, aby nik nemohol mať ani len podozrenie, že robí misionára pre 
peniaze alebo nejaký zisk. 

Veď nehľadám to, čo je vaše, ale vás. Lebo nie deti majú sporiť pre rodičov, ale rodičia pre 
deti. (2Kor 12,14) 

Už v tej dobe sa objavovali mnohí falošní učitelia, ktorí vycítili, že od dôverčivých kresťanov sa 
dajú vylákať nejaké peniaze. 

Apoštol Peter varuje pred takýmito falošnými učiteľmi: 

Z chamtivosti sa budú usilovať získať vás falošnými rečami (2 Pet 2,3) 

Peter píše o chamtivosti akože učiteľov evanjelia, ktorí pre svoj vlastný zisk pokojne prekrútia 
učenie, len aby oni niečo z toho mali. Bez hanby budú tvrdiť o Bohu niečo, čo nie je pravda, ak im 
niečo z toho kvapne. 

Mimochodom, už Ježiš hovoril o zákonníkoch, ktorí vyjedajú domy vdôv. O takých povedal, že ich 
stihne prísnejší trest. (Mar 12,40)  

A Pavel vyčíta veriacim v Korinte, že sa takto nechávajú využívať 

Znášate, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyjedá, keď sa vás niekto zmocňuje, 
(2Kor 11,20) 

Niet preto divu, že Pavel naozaj popri svojej misijnej službe ťažko pracoval, len aby nemusel od 
nikoho nič prijať, aby ho nik nemohol spájať s týmito chamtivcami. 

Snaha a ochota pomáhať  chudobným bola spoločná pre obe časti vtedajšej kresťanskej cirkvi, 
kresťanov zo židov i kresťanov z pohanov. 

V liste Galaťanom Pavel píše o svojom stretnutí s Petrom. Hovorí o tom, ako sa dohodli, že Peter 
a učeníci budú pracovať medzi židmi a Pavel medzi pohanmi. A uvádza aj dôležitú vec, ktorú mu 
Peter kládol na srdce: 

Len aby sme pamätali na chudobných. To som sa aj usiloval robiť. (Gal 2,10) 

Vidíme z toho opäť, že starostlivosť o chudobných bola dôležitou súčasťou evanjelizačnej práce 
tak medzi židmi ako aj medzi pohanmi. A dnes by to malo byť tak isto. 

 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2co&cislo_2=13&cislo_1=8&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2co&cislo_2=14&cislo_1=8&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2co&cislo_2=15&cislo_1=8&hl_druh=0#ts1
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Z nového zákona sa tiež môžeme naučiť, že naša pomoc má byť určená tomu, kto ju naozaj  
potrebuje. Môže sa totiž stať, že keď budete dávať len tak niekomu, pretože si pýta, bez toho, aby 
ste vedeli že je naozaj v núdzi, tak sa môže stať, že nevedomky budete podporovať lajdákov, 
lenivcov. 

Pavel vo svojom druhom liste do Tesaloník v 3 kapitole vkladá do listu časť, ktorej prekladatelia 
slovenského ekumenického prekladu dali podnadpis „Výstraha pred lenivosťou“. A tam sa píše: 

6  Prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého 
brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás.   

A teraz Pavel nehovorí o nejakých duchovných vlastnostiach, o viere alebo tak, ale jednoducho 
o lenivosti, o neochote pracovať: 

 7  Sami totiž viete, ako nás treba napodobňovať, pretože sme nežili medzi vami 
neporiadne.   8  Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a 
namáhavo pracovali, aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás.   9  Nie že by sme na to 
nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte napodobňovať.   10  A keď sme 
boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje!   11  Počúvame 
totiž, že niektorí medzi vami žijú neporiadne, nič nerobia, ale zaoberajú sa zbytočnosťami. 
  12  Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne 
pracovali, a tak jedli svoj chlieb.  (2 Tes 3 kap) 

Takým, ktorí by mohli pracovať ale nepracujú, netreba pomáhať, ale sa ich treba strániť, píše 
Pavel. Nie preto, aby umreli od hladu, ale preto, že tak im najlepšie pomôžete, aby sa konečne 
pustili do  nejakej práce a zarábali si na svoj vlastný chlieb.  

----------------------------- 

Prešli sme spolu texty vypovedajúce o tom, ako nz kresťania prejavovali svoju štedrosť, ako 
zaobchádzali so svojim majetkom, peniazmi. Čítali sme rady, aké im dával Pavel pre túto oblasť, 
aj o jeho vlastnom príklade. 

Skúsme si záverom zhrnúť dôležité body, alebo zásady, ktoré sme mohli vidieť na živote 
prvokresťanskej cirkvi, pokiaľ ide o ich štedrosť, ochotu pomáhať. 

- Zmyslom štedrosti bolo pomôcť biednym a núdznym. 

Nečítali sme o žiadnom inom dôvode, prečo by robili zbierky alebo niekomu prispievali. Netvorili 
žiadne rezervné fondy, kde by existovalo riziko nesprávneho využitia peňazí. Skrátka pomáhali 
vtedy, keď to bolo treba a tomu, komu bolo treba. 

- Štedrosť bola vždy konkrétna, adresná. Vždy sa vedelo, komu je pomoc určená, aký má ten 
človek alebo skupina problém. 

- Darcovstvo bolo za každých okolností dobrovoľné 

Cirkev si nerobila nárok na žiadnu časť majetku alebo príjmu kresťanov. Každý sa mal sám 
rozhodnúť, komu a čím chce pomôcť. Jediným meradlom bola ochota. 

- V prípade potreby pomoci mali tí, čo majú viac, dávať tým, ktorí majú menej 

Je to samozrejme úplne logické, ale treba to pripomenúť. Nemá žiadny zmysel, aby chudobní 
prispievali tým, ktorí majú viac. To môžeme považovať za nekresťanské. V súčasnom svete sa to 
deje, keď napríklad Slováci prispievajú Grékom, ktorí majú omnoho vyššie platy i dôchodky, ale 
Pavol takúto „pomoc“ nepoznal. 

- Nepomáhať tým, ktorí sa môžu o seba postarať sami 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2th&cislo_2=6&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2th&cislo_2=7&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2th&cislo_2=8&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2th&cislo_2=9&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2th&cislo_2=10&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2th&cislo_2=11&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2th&cislo_2=12&cislo_1=3&hl_druh=0#ts1
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Dary kresťanov nie sú určené pre lenivcov a zaháľačov. Tí majú vstúpiť do seba a začať pracovať, 
aby uživili seba a aby tiež sami boli schopní pomáhať núdznym. 

-------------------------------- 

Povedali sme si, čo sme si mohli na nz cirkvi všimnúť, čo sa môžeme od nej naučiť, aké mali 
zásady alebo pravidlá pre poskytnutie pomoci, finančnej alebo inej materiálnej.  

 

Ale chcem poukázať aj na to, čo sme si u nich všimnúť nemohli. Je to možno trochu prekvapivé, 
ale 

- Nikde sme sa nestretli so zmienkou o desiatkoch.  

Desiatky v SZ mali určité pravidlá : 

– dávali sa pravidelne, väčšinou raz ročne.  

- povinnosť dávať desiatky sa týkala každého (kto nebol chudobný) 

- Nikdy nie z peňazí, len z úrody poľa a stáda.  

- Boli určené pre vyhradenú skupinu - levitov. 

Zásady, ktoré sme mohli vypozorovať u nz cirkvi, boli presne opačné.  

- Žiadna pravidelnosť,  
- žiadna povinnosť,  
- dávali sa hlavne peniaze,  
- určené pre kohokoľvek, kto to potreboval ... 

Takže ťažko sa tam hľadá nejaká spojitosť. Pavel ju zrejme nevidel a asi ani nehľadal, pretože 
tento argument desiatkov nikdy nepoužil.  

Dovolím si v tejto súvislosti zacitovať z knihy ASD veria, kde sa na strane 272 píše takto: 

„Desiatok bol v Izraeli určený výhradne levítom ... Keď sa po ukrižovaní úloha levítskeho 
kňazstva skončila, desiatky sa používali na úhradu služieb Božej cirkvi.“ (ASD veria, str 272) 

Žiaľ tú druhú časť, že „desiatky sa používali na úhradu služieb Božej cirkvi“ sa z nového 
zákona nedá nijako doložiť.  

 

Čo teda u nz cirkvi ešte nenachádzame? 

- Nikde sa tam nehovorí o povinnosti platiť, alebo byť štedrý, to sa samozrejme ani nedá. 
Neexistovali žiadne sankcie za to, že niekto sa rozhodol neprispieť.  
U Pavla nenájdeme najmenší náznak nátlaku, pokiaľ išlo peniaze veriacich. Práve naopak, 
zdôrazňoval dobrovoľnosť, ochotu, a bol vďačný za každý dar, už či bol určený jemu, alebo 
niekomu inému.  

 

----------------------------------------- 

Chcem vás vyzvať k vďačnosti, a štedrosti. Pomáhať tým, ktorí to potrebujú, to nemá byť nejaký 
výnimočný dobrý skutok, ale bežný, každodenný životný štýl. Tak sme to videli nielen v živote 
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novozákonnej cirkvi, ale aj v celej Biblii. Možno je dnes iná doba, možno tí biedni sú z inej 
spoločenskej vrstvy než to bolo vtedy, ale určite sú. Ježiš povedal: 

 7  Chudobných predsa máte vždy medzi sebou. Keď im chcete pomôcť, môžete to vždy 
urobiť. (Mar 14, 7) 

Prajem vám, aby ste mali schopnosť ich okolo seba vidieť, aby ste mali ochotné a štedré srdce im 
pomôcť, a tiež aby ste sami mali od nášho štedrého Boha hojnosť a dostatok, aby ste sa mali 
s čím podeliť. 

Nech vám v tom Boh pomáha. 

Ameň. 

http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=mrk&cislo_2=7&cislo_1=14&hl_druh=0#ts1

