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PRÍRUČKA PRE MODERÁTORA 
 

FINANCIE 
Téma 10 

 

 
AKO ZBOR ZAOBCHÁDZA S PENIAZMI? 

 
 
 

Ako získať z tohto štúdia čo najviac:  
 
Aby ste z tejto témy získali maximálny úžitok, pamätajte na „Možné výsledky“ 

uvedené na prvej strane. Uvažujte nad týmito konkrétnymi dôsledkami pre rôzne 
skupiny a tímy vedúcich vo vašom zbore:  

 
 
Vedúci tímov služobníkov a nádejní budúci vedúci:  

 POCHOPENIE: Títo vedúci zaznamenajú biblické princípy týkajúce sa spravo-
vania financií  

Poznámka: Pozrite „Úvodné poznámky“ nižšie, týkajú sa citlivého charakteru tej-
to témy. 

 
 
Kazateľský tím a staršovstvo: 

 ZHODNOTENIE: Títo vedúci zhodnotia každý aspekt zaobchádzania svojho 
zboru s peniazmi. 

 PRINCÍPY: Po tomto štúdiu zaznamenajú a vo svojom zbore predstavia princí-
py zaobchádzania s peniazmi, ktoré ctia Boha. 

 
 
 

Úvodné poznámky 
 
Keďže peniaze sú veľmi citlivou témou, možno bude vhodné, ak si túto tému do-

predu preštudujete alebo ju dokonca prediskutujete s vašim hlavným kazateľom, ak 
nie je v skupine, alebo s niektorým starším, aby ste sa uistili, že konáte v súlade 
s vodcami vášho zboru. Môžete k skupine pripojiť niekoho, kto je zodpovedný za pe-
niaze (hospodár alebo starší zboru, ktorý je hlavným zodpovedným za peniaze vo va-
šom zbore). Môžu sa vyskytnúť otázky o veciach, o ktorých nie ste informovaný a na 
ktoré nebudete vedieť s istotou odpovedať. Odporúčame vám sa pripraviť na túto 
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tému ešte dôkladnejšie ako na ostatné práve pre jej citlivosť. Znova vám odporúčame 
viesť diskusiu smerom, ktorý je pre vašu skupinu zo zboru najužitočnejší. Zamerajte 
tieto rozhovory na oblasť, pri ktorej to bude v súčasnosti najužitočnejšie pre pomoc 
vášmu zboru byť takým, aký ho Boh chce mať. 

 
 
 

Začíname 
 
Krok 1: Pochopenie témy 

 
Niektoré „Výroky“ môžu podnietiť diskusiu o tom, ako niektorí ľudia zmýšľajú. 

Snažili sme sa vyjadriť myšlienky niektorých ľudí o peniazoch a niekedy sme ich 
formulovali trocha ostrejšie, aby sme podnietili diskusiu. Jeden z „Príkladov zo živo-
ta,“ či už „Zborové financie“ alebo „Rozhodovanie o misii“, je tiež vhodný na začiatok.  

 
 
 

Návrhy na diskusiu 
 
Krok 5: Diskusia o téme 

 
Otázka č. 1 je dobrá všeobecná otázka pre začatie diskusie. Spôsob, ktorým po-

užívame peniaze, je istým spôsobom ukazovateľom stavu našej duše. 
 

Otázka č. 2 ponúka dobrý, jednoduchý spôsob pre akúkoľvek skupinu, ako pri-
stupovať k tejto téme – len sa dôsledne zamerajte na Písmo. Pozrite sa na Krok 2 
a položte si otázku „Aké sú biblické princípy?“ Opäť rozlišujte medzi formou, funk-
ciou a zameraním.  
 

Otázka č. 3 vyvažuje Otázku č. 2, lebo sa týka slobody. V čom máme slobodu 
pri zbieraní, spravovaní a rozdeľovaní financií? 
 

Pri Otázke č. 4 chcú členovia zboru princípy. Koľko Boh očakáva, že sa v zbore dá-
va? Je prispievanie desatinou biblický novozmluvný princíp? Mali by ste celou svojou 
desatinou prispievať len do vášho miestneho zboru? 
 

Pri Otázke č. 5 sa presúvate k téme rozpočtového rozdeľovania finančných pro-
striedkov. Ako ich rozdeľujete vy? Ako rozhodujete o tom, koľko peňazí a ktorej ob-
lasti bude poskytnutých? Toto je téma, pri ktorej potrebujete byť extréme citlivý na 
to, akú skupinu vediete a na ich schopnosť zaoberať sa takýmito otázkami, čo závisí 
na miere ich autority a zodpovednosti. Ak ste so skupinou, ktorá je vo vašom zbore 
zodpovedná za tieto rozhodnutia, potom sa môžete priamo venovať otázke. Ak ste so 
skupinou, ktorá nemá finančnú zodpovednosť za zbor a nerozhoduje o prideľovaní 
financií, potom sa tejto oblasti venujte len zľahka a opatrne. 
 

Aj na Otázku č. 6 odpovedajte priamo len v prípade, že pracujete so skupinou 
hlavných vodcov. Ak nie, tak hovorte o tejto téme všeobecnejšie. 
 

Otázka č. 7 sa týka transparentnosti. Ako informujete zbor o zaobchádzaní 
s financiami? Do akej miery zverejňujete informácie? Napríklad, sú platy zborových  
zamestnancov verejné alebo nie?  
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Otázky č. 8 až 10 sa týkajú priorít ohľadom sociálnych potrieb a financií. Môže-
te sa rozhodnúť Otázky č. 8 až 10 vynechať, ak sa vaša skupina potrebuje viac za-
merať na Otázky č. 4 až 7. Ak ste v skupine dobre zvládli záležitosti diskutované 
v Otázkach č. 4 až 7 alebo ak vaša skupina v tejto oblasti nemá zodpovednosť, mô-
žete uprednostniť Otázky č. 8 až 10. Toto rozhodnutie musíte urobiť vy ako vedúci. 
Zvoľte si to, čo je najlepšie pre vašu skupinu a čo je najlepšie pre váš zbor.  

 
 
 

Ukončenie 
 

Na strane 8 sme uviedli odkazy na niektoré výborné ďalšie zdroje, ktoré môžete 
preskúmať, aby ste vašej skupine v tejto oblasti pomohli ešte viac. Ak navštevujete 
internetové stránky, zistíte, že väčšinu týchto ľudí a organizácií môžete nájsť na in-
ternete. Opäť si pozrite Dôsledky uvedené vyššie a diskutujte o tom, ktoré z nich sú 

vhodné pre váš tím vodcov a pre váš zbor.  
 
 
 

Príprava na nasledujúcu tému 
 
Predstavte Témy 11 a 12, pretože spolu súvisia a spolu pre vašu zborovú skupi-

nu uzatvárajú tento kurz. Pre ich uvedenie môžete použiť „Hlavné prvky témy“ 
v Krok 1 v Téme 11. Taktiež sa pozrite na Príklad zo života v Krok 1, v ktorom je 
zoznam rôznych spôsobov, ako hodnotiť zbory. Zoznámenie sa s týmito rôznymi 
možnosťami môže pomôcť podnietiť premýšľanie ľudí o tom, akými spôsobmi sa dajú 
zbory hodnotiť. Spomeňte dva texty od Gene Getza a Johna MacArthura, ktoré uvá-
dzajú dva rôzne pohľady na to, ako hodnotiť zbor. Nasmerujte ľudí na hlavnú otázku 
„Podľa čoho vieme, že sa nám darí? Ako vyzerá dobrý zbor? Ako Boh hodnotí ús-
pech?“ 

 
 
 

Modlitebné stíšenie 
 

Navrhujeme, aby ste sa v skupine modlili za všetky záležitostí s dopadom na váš 
zbor, ktoré ste objavili počas tohto štúdia. 

 
* 
 


