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Týden od 26. února do 4. březnaLekce Lekce 9

9

Nebezpečí chamtivosti 
Texty na tento týden
Iz 14,12–14; Ef 5,5; Joz 7; J 12,1–8; Sk 5,1–11; 1K 10,13

Základní verš
„A řekl jim: ‚Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, 
není jeho život zajištěn tím, co má.‘“ (L 12,15)

Chamtivost je nenasytná touha po majetku a penězích. Je nebezpečná, protože ji nelze Chamtivost je nenasytná touha po majetku a penězích. Je nebezpečná, protože ji nelze 
uspokojit a často vede ke snaze přivlastnit si něco, co člověku nepatří. Pokud někdo neumí uspokojit a často vede ke snaze přivlastnit si něco, co člověku nepatří. Pokud někdo neumí 
svou chamtivost ovládnout, může ho přimět lhát, krást, nebo dokonce i zabít. Je dokonce tak svou chamtivost ovládnout, může ho přimět lhát, krást, nebo dokonce i zabít. Je dokonce tak 
nebezpečná, že se Hospodin rozhodl varovat před ní v Desateru: „Nebudeš dychtit po domě nebezpečná, že se Hospodin rozhodl varovat před ní v Desateru: „Nebudeš dychtit po domě 
svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otro-svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otro-
kyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu“ (Ex 20,17).kyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu“ (Ex 20,17).

V Písmu se k popisu chamtivosti často používá i výraz žádostivost. Pokud nebude uvede-V Písmu se k popisu chamtivosti často používá i výraz žádostivost. Pokud nebude uvede-
no jinak, oba výrazy budeme v této lekci používat jako synonyma.no jinak, oba výrazy budeme v této lekci používat jako synonyma.

Chamtivost je často zařazena mezi ohavné hříchy, které brání člověku vstoupit do Boží-Chamtivost je často zařazena mezi ohavné hříchy, které brání člověku vstoupit do Boží-
ho království. „Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemyl-ho království. „Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemyl-
te se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, te se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, 
zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království“ (1K 6,9.10; zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království“ (1K 6,9.10; 
ČSP).ČSP).

Opravdu je chamtivost postavená na jednu úroveň s vydíráním, modlářstvím a cizolož-Opravdu je chamtivost postavená na jednu úroveň s vydíráním, modlářstvím a cizolož-
stvím? Tak o tom mluví Bible. stvím? Tak o tom mluví Bible. 

Osnova lekce
Tento týden se podíváme na příklady toho, jak je chamtivost špatná a co můžeme udělat, Tento týden se podíváme na příklady toho, jak je chamtivost špatná a co můžeme udělat, 

abychom ji překonali.abychom ji překonali.
• Iz 14,12–14: Satanova chamtivost (neděle)• Iz 14,12–14: Satanova chamtivost (neděle)
• Joz 7,1.10–13: Akánova chamtivost (pondělí)• Joz 7,1.10–13: Akánova chamtivost (pondělí)
• J 12,1–8: Jidášova chamtivost (úterý)• J 12,1–8: Jidášova chamtivost (úterý)
• Sk 5,1–4: Chamtivost Ananiáše a Safiry (středa)• Sk 5,1–4: Chamtivost Ananiáše a Safiry (středa)
• 1K 10,12.13: Boží pomoc a vítězství nad chamtivostí (čtvrtek)• 1K 10,12.13: Boží pomoc a vítězství nad chamtivostí (čtvrtek)
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CHAMTIVOST JAKO POČÁTEČNÍ HŘÍCH
12Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli proná-
rodů! 13A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu 
na Hoře setkávání na nejzazším Severu. 14Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se 
budu měřit.“ (Iz 14,12–14)

Osobní studium

Často vyvstává pochopitelná otázka, jak Často vyvstává pochopitelná otázka, jak 
mohl v Božím dokonalém stvoření vznik-mohl v Božím dokonalém stvoření vznik-
nout hřích. Ačkoli se nám tento problém nout hřích. Ačkoli se nám tento problém 
nepodaří zcela pochopit a vysvětlit, Pís-nepodaří zcela pochopit a vysvětlit, Pís-
mo nám přináší alespoň některé náznaky. mo nám přináší alespoň některé náznaky. 
Někde v začátcích se objevila chamtivost, Někde v začátcích se objevila chamtivost, 
chorobná touha a snaha přivlastnit si něco, chorobná touha a snaha přivlastnit si něco, 
co mi nepatří.co mi nepatří.

Co se dozvídáme z úvodního textu Co se dozvídáme z úvodního textu 
o pádu Lucifera? Jakou roli v tom sehrála o pádu Lucifera? Jakou roli v tom sehrála 
chamtivost?chamtivost?

„Avšak jeho touha po nadvládě se opět „Avšak jeho touha po nadvládě se opět 
vrátila a Lucifer se ještě více oddával své vrátila a Lucifer se ještě více oddával své 
žárlivosti na Krista. Velké pocty, jichž se mu žárlivosti na Krista. Velké pocty, jichž se mu 
dostalo, v něm nevzbuzovaly žádnou vděč-dostalo, v něm nevzbuzovaly žádnou vděč-
nost vůči jeho Stvořiteli. Byl hrdý na svou nost vůči jeho Stvořiteli. Byl hrdý na svou 
nádheru a toužil být rovný Bohu. Andělé nádheru a toužil být rovný Bohu. Andělé 
si ho vážili a byl zahrnut slávou jako žádný si ho vážili a byl zahrnut slávou jako žádný 
z nich. Pouze Boží Syn měl vyšší postavení z nich. Pouze Boží Syn měl vyšší postavení 
než on. Tento mocný anděl se však ptal: než on. Tento mocný anděl se však ptal: 
‚Proč by měl mít Kristus nejvyšší moc?‘“ ‚Proč by měl mít Kristus nejvyšší moc?‘“ 
(PP 35; NUD 10)(PP 35; NUD 10)

K čemu v těchto verších přirovnává apo-K čemu v těchto verších přirovnává apo-
štol Pavel chamtivost (hrabivost)? Proč?štol Pavel chamtivost (hrabivost)? Proč?

Ef 5,5Ef 5,5

Ko 3,5Ko 3,5

Je pozoruhodné, že Pavel přirovnává Je pozoruhodné, že Pavel přirovnává 
chamtivost (hrabivost) k modlářství. Lidé chamtivost (hrabivost) k modlářství. Lidé 
praktikují modlářství, když uctívají – to praktikují modlářství, když uctívají – to 
znamená, že zasvěcují svůj život – něčemu znamená, že zasvěcují svůj život – něčemu 
jinému než Bohu, stvoření a ne Stvořiteli jinému než Bohu, stvoření a ne Stvořiteli 
(Ř 1,25). Chamtivost je tedy touha vlastnit (Ř 1,25). Chamtivost je tedy touha vlastnit 
něco, co nám nepatří. A ta touha bude tak něco, co nám nepatří. A ta touha bude tak 
silná, že naplní a ovládne celou naši by-silná, že naplní a ovládne celou naši by-
tost – až Bůh přestane být v našem životě tost – až Bůh přestane být v našem životě 
na prvním místě.na prvním místě.

Lucifer na úplném začátku pravděpodob-Lucifer na úplném začátku pravděpodob-
ně (můžeme se jen domnívat) nevěděl, kam ně (můžeme se jen domnívat) nevěděl, kam 
ho jeho nesprávná touha zavede. A něco ho jeho nesprávná touha zavede. A něco 
podobného se může stát i nám. Přikázání podobného se může stát i nám. Přikázání 
proti žádostivosti nás může zastavit před proti žádostivosti nás může zastavit před 
činy, které povedou i k porušování jiných činy, které povedou i k porušování jiných 
přikázání. (Viz například 2S 11.)přikázání. (Viz například 2S 11.)

Přečti si text 1Tm 6,6.7. Jak nás může před chamtivostí chránit vědomí, že „nic jsme si totiž 
na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést“?

AplikaceAplikace
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PROKLETÁ VĚC V TÁBOŘE
1Izraelci se při provádění klatby dopustili zpronevěry. Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna 
Zerachova z pokolení Judova, vzal něco z věcí propadlých klatbě. Proto vzplanul Hospodin proti 
Izraelcům hněvem. […]
10Hospodin řekl Jozuovi: „Vstaň! Co je s tebou, že jsi padl na tvář? 11Izrael zhřešil. Přestoupili mou 
smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali z věcí propadlých klatbě, kradli, zatajili to a uložili mezi 
své věci. 12Proto nemohou Izraelci před svými nepřáteli obstát a obracejí se před svými nepřáteli 
na útěk, protože sami propadli klatbě. Nebudu už s vámi, jestliže ze svého středu nevymýtíte to, 
co propadlo klatbě. 13Vzhůru, posvěť lid a vyzvi jej: ‚Posvěťte se na zítřek! Toto praví Hospodin, 
Bůh Izraele: Uprostřed tebe je něco, co propadlo klatbě, Izraeli! Nemůžeš obstát před svými 
nepřáteli, dokud to, co propadlo klatbě, neodstraníte ze svého středu. (Joz 7,1.10–13)

Aplikace

Bylo to pravděpodobně jedno z nejkrásněj-Bylo to pravděpodobně jedno z nejkrásněj-
ších období v historii Izraele. Po čtyřiceti ších období v historii Izraele. Po čtyřiceti 
letech putování po poušti konečně vstoupili letech putování po poušti konečně vstoupili 
do zaslíbené země. Podobně jako kdysi jejich do zaslíbené země. Podobně jako kdysi jejich 
otcové prošli při útěku z Egypta Rudým mo-otcové prošli při útěku z Egypta Rudým mo-
řem, oni nyní díky dramatickému zázraku řem, oni nyní díky dramatickému zázraku 
přešli suchou nohou řeku Jordán. Tento zá-přešli suchou nohou řeku Jordán. Tento zá-
zrak byl tak působivý, že srdce pohanských zrak byl tak působivý, že srdce pohanských 
králů v Kanaánu zmalomyslnělo, „ztratili od-králů v Kanaánu zmalomyslnělo, „ztratili od-
vahu a pozbyli před Izraelci ducha“ (Joz 5,1).vahu a pozbyli před Izraelci ducha“ (Joz 5,1).

První skutečnou výzvou při obsazování První skutečnou výzvou při obsazování 
Kanaánu bylo zdmi obehnané a opevněné Kanaánu bylo zdmi obehnané a opevněné 
město Jericho. Dobýt takové město nebylo město Jericho. Dobýt takové město nebylo 
v silách Izraelců. Hospodin jim však dal v silách Izraelců. Hospodin jim však dal 
přesné instrukce. Když ho poslechli, událos-přesné instrukce. Když ho poslechli, událos-
ti nabraly rychlý spád. Potom se však něco ti nabraly rychlý spád. Potom se však něco 
zaseklo a po triumfu přišla porážka.zaseklo a po triumfu přišla porážka.

Přečti si text Jozue 7. Pokus se shrnout hlav-Přečti si text Jozue 7. Pokus se shrnout hlav-
ní události popsané v této kapitole. Jaké posel-ní události popsané v této kapitole. Jaké posel-
ství si dnes můžeme vzít z tohoto příběhu?ství si dnes můžeme vzít z tohoto příběhu?

Když na Akána padl los a Jozue ho kon-Když na Akána padl los a Jozue ho kon-
frontoval, přiznal se ke svému činu se slo-frontoval, přiznal se ke svému činu se slo-
vy „vzplanul jsem žádostí a vzal jsem si to“ vy „vzplanul jsem žádostí a vzal jsem si to“ 

(Joz 7,21). Hebrejské sloveso (Joz 7,21). Hebrejské sloveso chmd chmd přeložené přeložené 
v tomto verši také jako „dychtil jsem“ (ČSP) se v tomto verši také jako „dychtil jsem“ (ČSP) se 
na některých místech v Bibli používá ve velmi na některých místech v Bibli používá ve velmi 
pozitivním smyslu. Stejný kořen se objevuje pozitivním smyslu. Stejný kořen se objevuje 
například v Da 9,23, kdy Gabriel mluví o Da-například v Da 9,23, kdy Gabriel mluví o Da-
nielovi, že je „vzácný“ („velmi milý“; BK).nielovi, že je „vzácný“ („velmi milý“; BK).

V tomto případě však je V tomto případě však je chmdchmd špatnou  špatnou 
zprávou. Navzdory jasnému příkazu nevzít zprávou. Navzdory jasnému příkazu nevzít 
si nic z dobytého území, neboť je to „klaté“ si nic z dobytého území, neboť je to „klaté“ 
(„proklaté“ BK; „zasvěcené zkáze“ ČSP; viz („proklaté“ BK; „zasvěcené zkáze“ ČSP; viz 
Joz 6,17.18; 7,11.12), Akán neposlechl – neboť Joz 6,17.18; 7,11.12), Akán neposlechl – neboť 
„vzplanul žádostí“ – a udělal přesný opak. „vzplanul žádostí“ – a udělal přesný opak. 
Tím přivolal neštěstí na celý národ. Jozue se Tím přivolal neštěstí na celý národ. Jozue se 
po porážce u města Aj obával, že „až to uslyší po porážce u města Aj obával, že „až to uslyší 
Kenaanci a ostatní obyvatelé země, obklíčí Kenaanci a ostatní obyvatelé země, obklíčí 
nás a vyhladí naše jméno ze země“, a proto nás a vyhladí naše jméno ze země“, a proto 
zoufale volal k Hospodinu: „Co pak učiníš pro zoufale volal k Hospodinu: „Co pak učiníš pro 
své veliké jméno?“ (Joz 7 ,9). Hospodin chtěl své veliké jméno?“ (Joz 7 ,9). Hospodin chtěl 
použít velká vítězství Izraelců jako součást použít velká vítězství Izraelců jako součást 
svědectví okolním národům (podobně jako svědectví okolním národům (podobně jako 
při přechodu Jordánu). Chtěl dát vědět o své při přechodu Jordánu). Chtěl dát vědět o své 
moci a o svém působení mezi Izraelci. Jejich moci a o svém působení mezi Izraelci. Jejich 
vítězství měla být svědectvím o Hospodinově vítězství měla být svědectvím o Hospodinově 
moci. Porážkou v Aji nejen ztratili životy, ale moci. Porážkou v Aji nejen ztratili životy, ale 
také znemožnili uskutečnit Boží plán.také znemožnili uskutečnit Boží plán.

Akán se mohl vymlouvat: Vždyť jde o zanedbatelnou kořist. Nic tak hrozného se přece 
nestalo. Komu to ublíží? Chtěl jsem si jen trochu přilepšit a pomoci své rodině. Jak se mů-
žeme chránit před takovým druhem výmluv a omlouvání našeho nesprávného jednání?

AplikaceAplikace
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JIDÁŠOVO SRDCE
1Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. 
2Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem 
u stolu. 3Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je 
svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. 4Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl 
zradit, řekl: 5„Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?“ 6To řekl ne 
proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, 
co se do ní dávalo. 7Ježíš řekl: „Nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu! 8Chudé máte vždycky 
s sebou, ale mne nemáte vždycky.“ (J 12,1–8)

Osobní studium

Jedním z nejtragičtějších příběhů v Bibli Jedním z nejtragičtějších příběhů v Bibli 
je příběh Jidáše Iškariotského. Tento muž je příběh Jidáše Iškariotského. Tento muž 
měl přednost, jakou dostalo v celých ději-měl přednost, jakou dostalo v celých ději-
nách jen jedenáct dalších lidí: být s Ježíšem nách jen jedenáct dalších lidí: být s Ježíšem 
po celou dobu jeho pozemské služby, sledo-po celou dobu jeho pozemské služby, sledo-
vat jeho jednání a učit se věčným pravdám vat jeho jednání a učit se věčným pravdám 
přímo od samotného Mistra. Jeho případ je přímo od samotného Mistra. Jeho případ je 
smutný, protože této nádherné příležitosti smutný, protože této nádherné příležitosti 
nevyužil. Naopak, zachráněni budou lidé, nevyužil. Naopak, zachráněni budou lidé, 
kteří se s Ježíšem nikdy nesetkali a dozvě-kteří se s Ježíšem nikdy nesetkali a dozvě-
děli se o něm jen zprostředkovaně. Jedním děli se o něm jen zprostředkovaně. Jedním 
z důvodů, proč Jidáš skončil tak špatně, byla z důvodů, proč Jidáš skončil tak špatně, byla 
žádostivost, chamtivost jeho srdce.žádostivost, chamtivost jeho srdce.

Znovu se vraťme k příběhu, ve kterém Znovu se vraťme k příběhu, ve kterém 
Marie pomazala Ježíše drahocennou mastí Marie pomazala Ježíše drahocennou mastí 
(J 12,1–8). Jak na její čin odevzdanosti a služ-(J 12,1–8). Jak na její čin odevzdanosti a služ-
by zareagoval Jidáš? Co ho k tomu vedlo? by zareagoval Jidáš? Co ho k tomu vedlo? 
Jak celou situaci zhodnotil Ježíš?Jak celou situaci zhodnotil Ježíš?

Spasitelovo laskavé pokárání Jidášovy Spasitelovo laskavé pokárání Jidášovy 
chamtivé poznámky (oblečené do předstíra-chamtivé poznámky (oblečené do předstíra-
ného zájmu o chudé) dovedlo tohoto učední-ného zájmu o chudé) dovedlo tohoto učední-
ka k tomu, že opustil hostinu a odešel přímo ka k tomu, že opustil hostinu a odešel přímo 
do veleknězova paláce, kde byli shromážděni do veleknězova paláce, kde byli shromážděni 
Ježíšovi nepřátelé. Nabídl se, že jim vydá Je-Ježíšovi nepřátelé. Nabídl se, že jim vydá Je-
žíše do rukou, a souhlasil s částkou mnohem žíše do rukou, a souhlasil s částkou mnohem 
menší, než byl Mariin dar (Mt 26,14–16).menší, než byl Mariin dar (Mt 26,14–16).

Co se s Jidášem stalo? Vždyť měl tolik Co se s Jidášem stalo? Vždyť měl tolik 
úžasných příležitostí a tolik vzácných před-úžasných příležitostí a tolik vzácných před-
ností! Proč se rozhodl pro tak zavržení-ností! Proč se rozhodl pro tak zavržení-
hodný čin? Jidáš „miloval velikého Učitele hodný čin? Jidáš „miloval velikého Učitele 
a chtěl být s ním. Toužil po změně povahy a chtěl být s ním. Toužil po změně povahy 
i života a doufal, že ve spojení s Ježíšem ji i života a doufal, že ve spojení s Ježíšem ji 
zakusí. Spasitel Jidáše neodmítl. Zařadil zakusí. Spasitel Jidáše neodmítl. Zařadil 
jej mezi dvanáct vyvolených. Svěřil mu po-jej mezi dvanáct vyvolených. Svěřil mu po-
slání evangelisty. Dal mu moc uzdravovat slání evangelisty. Dal mu moc uzdravovat 
nemocné a vyhánět démony. Jidáš se však nemocné a vyhánět démony. Jidáš se však 
Kristu cele nepoddal. Nevzdal se světské Kristu cele nepoddal. Nevzdal se světské 
ctižádosti a lásky k penězům. Přijal místo ctižádosti a lásky k penězům. Přijal místo 
Kristova služebníka, ale nepodřídil se bož-Kristova služebníka, ale nepodřídil se bož-
ské přetvářející moci.“ (DA 717; TV 457) ské přetvářející moci.“ (DA 717; TV 457) 

Všichni máme charakterové chyby. Mů-Všichni máme charakterové chyby. Mů-
žeme je však překonat, podřídíme-li se Boží žeme je však překonat, podřídíme-li se Boží 
moci, která v nás působí (Ef 3,20). Ale Jidáš moci, která v nás působí (Ef 3,20). Ale Jidáš 
se neodevzdal Kristu úplně. Proto ho s tra-se neodevzdal Kristu úplně. Proto ho s tra-
gickými následky přemohl hřích chamti-gickými následky přemohl hřích chamti-
vosti.vosti.

Koho z nás se alespoň občas nezmocní Koho z nás se alespoň občas nezmocní 
duch lakomství, chamtivosti či žádostivos-duch lakomství, chamtivosti či žádostivos-
ti? Jidáš velice toužil po penězích a tato ti? Jidáš velice toužil po penězích a tato 
chamtivost – problém jeho srdce – ho vedla chamtivost – problém jeho srdce – ho vedla 
k systematickému okrádání Ježíše a chu-k systematickému okrádání Ježíše a chu-
dých, kterých se na hostině tak zastával dých, kterých se na hostině tak zastával 
(J 12,6). To vše ho nakonec přivedlo ke zradě (J 12,6). To vše ho nakonec přivedlo ke zradě 
Ježíše.Ježíše.

Jidášův příběh je pro nás odstrašující lekcí o nebezpečí, které může přinést chamtivost 
a žádostivost. Zdánlivě bezvýznamná touha srdce může nakonec přerůst do tragických 
následků. Na jaké „maličkosti“ si potřebuješ ve svém životě dávat pozor?

AplikaceAplikace
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ANANIÁŠ A SAFIRA
1Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. 2Ananiáš si 
však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k no-
hám. 3Ale Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal 
stranou část peněz za to pole? 4Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl 
jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale 
Bohu!“ (Sk 5,1–4)

Osobní studium

Být členem rané církve muselo být vzrušu-Být členem rané církve muselo být vzrušu-
jící. Po velkém vylití Ducha svatého o Let-jící. Po velkém vylití Ducha svatého o Let-
nicích apoštolové mocně kázali evangelium nicích apoštolové mocně kázali evangelium 
a k církvi se připojovaly tisíce lidí. A nejen a k církvi se připojovaly tisíce lidí. A nejen 
to. Celková atmosféra ve společenství věří-to. Celková atmosféra ve společenství věří-
cích byla i z dnešního pohledu obdivuhodná: cích byla i z dnešního pohledu obdivuhodná: 
„Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli „Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli 
shromážděni, a všichni byli naplněni Du-shromážděni, a všichni byli naplněni Du-
chem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. chem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. 
Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jedno-Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jedno-
ho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že ho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že 
je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společ-je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společ-
né. Boží moc provázela svědectví apoštolů né. Boží moc provázela svědectví apoštolů 
o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala 
veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, 
neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali 
je a peníze, které utržili, skládali apoštolům je a peníze, které utržili, skládali apoštolům 
k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak 
potřeboval“ (Sk 4,31–35).potřeboval“ (Sk 4,31–35).

Manželé Ananiáš a Safira měli přednost Manželé Ananiáš a Safira měli přednost 
být u toho. Viděli, jak církev roste, a byli svěd-být u toho. Viděli, jak církev roste, a byli svěd-
ky mocných projevů Ducha svatého. Právě ky mocných projevů Ducha svatého. Právě 
v tomto prostředí Ananiáš a Safira zatoužili v tomto prostředí Ananiáš a Safira zatoužili 
být součástí velké věci. Rozhodli se prodat ně-být součástí velké věci. Rozhodli se prodat ně-
jaký majetek a utržené peníze věnovat církvi. jaký majetek a utržené peníze věnovat církvi. 
Pozoruhodné a obdivuhodné, kdyby...Pozoruhodné a obdivuhodné, kdyby...

Přečti si Sk 5,1–11. Co považuješ za hor-Přečti si Sk 5,1–11. Co považuješ za hor-
ší – ponechat si část peněz, nebo o tom lhát? ší – ponechat si část peněz, nebo o tom lhát? 
Proč Ananiáše a Safiru stihl tvrdý trest?Proč Ananiáše a Safiru stihl tvrdý trest?

Zpočátku se zdálo, že oba manželé jsou Zpočátku se zdálo, že oba manželé jsou 
upřímní a touží podpořit rozrůstající se dílo. upřímní a touží podpořit rozrůstající se dílo. 
„Později však Ananiáš a Safira zarmoutili „Později však Ananiáš a Safira zarmoutili 
Ducha svatého, protože podlehli sklonům Ducha svatého, protože podlehli sklonům 
k chamtivosti. Začali litovat svého slibu k chamtivosti. Začali litovat svého slibu 
a brzy přišli o blahodárný vliv požehnání, kte-a brzy přišli o blahodárný vliv požehnání, kte-
ré je tak nadchlo, že toužili vykonat pro Krista ré je tak nadchlo, že toužili vykonat pro Krista 
velké věci.“ (AA 72; PNL 42) Přestože začali velké věci.“ (AA 72; PNL 42) Přestože začali 
s těmi nejlepšími pohnutkami, jejich chamti-s těmi nejlepšími pohnutkami, jejich chamti-
vost je přiměla nasadit si masku a předstírat, vost je přiměla nasadit si masku a předstírat, 
že jsou tím, čím ve skutečnosti nebyli.že jsou tím, čím ve skutečnosti nebyli.

„A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli“ (Sk 5,11). Po této tra-
gédii lidé začali jednat opatrněji. Uvědomili si, že pokrytectví v církvi nemá místo. Smutná 
zpráva o špatném konci dvou věřících lidí je součástí Bible jako výstraha před pokrytec-
kým jednáním. Co nás tento příběh učí o tom, kam až může vést chamtivost?

AplikaceAplikace
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VÍTĚZSTVÍ NAD CHAMTIVOSTÍ
12A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. 13Nepotkala vás zkouška nad lid-
ské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, 
nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (1K 10,12.13)

Osobní studium

Chamtivost je ukryta uvnitř a podobně jako Chamtivost je ukryta uvnitř a podobně jako 
pýcha a sobectví zůstává často nepovšim-pýcha a sobectví zůstává často nepovšim-
nuta. Právě proto může být tak nebezpečná. nuta. Právě proto může být tak nebezpečná. 
Je náročné zvítězit nad zřejmými a viditel-Je náročné zvítězit nad zřejmými a viditel-
nými hříchy, jako jsou lež, cizoložství, krá-nými hříchy, jako jsou lež, cizoložství, krá-
dež, modlářství nebo porušování soboty. To dež, modlářství nebo porušování soboty. To 
jsou však činy, o nichž musíme přemýšlet, jsou však činy, o nichž musíme přemýšlet, 
ještě než je uděláme. Jak však překonat ne-ještě než je uděláme. Jak však překonat ne-
správné myšlenky, postoje srdce? Nemusí to správné myšlenky, postoje srdce? Nemusí to 
být jednoduché.být jednoduché.

Jaké zaslíbení obsahují úvodní verše Jaké zaslíbení obsahují úvodní verše 
(1K  10,12.13)? Jak lze princip představený (1K  10,12.13)? Jak lze princip představený 
v tomto textu aplikovat na chamtivost?v tomto textu aplikovat na chamtivost?

Jak tedy můžeme být v Boží moci ochrá-Jak tedy můžeme být v Boží moci ochrá-
něni před tímto nebezpečně zrádným něni před tímto nebezpečně zrádným 
hříchem?hříchem?
1.  1.  Rozhodni se sloužit BohuRozhodni se sloužit Bohu, spoléhat na něj , spoléhat na něj 

a být součástí jeho rodiny. „Vyvolte si a být součástí jeho rodiny. „Vyvolte si 
dnes, komu chcete sloužit… Já a můj dům dnes, komu chcete sloužit… Já a můj dům 
budeme sloužit Hospodinu“ (Joz 24,15).budeme sloužit Hospodinu“ (Joz 24,15).

2.  2.  Denně se modliDenně se modli a ve své modlitbě vy- a ve své modlitbě vy-
znej, že bez Boha se nedá nad pokušením znej, že bez Boha se nedá nad pokušením 
zvítězit. Jedinou pomocí v pokušení je zvítězit. Jedinou pomocí v pokušení je 
ti Bůh. „A nevydej nás v pokušení, ale ti Bůh. „A nevydej nás v pokušení, ale 

vysvoboď nás od zlého“ (Mt 6,13). Když vysvoboď nás od zlého“ (Mt 6,13). Když 
pociťuješ touhu po něčem, o čem víš, že pociťuješ touhu po něčem, o čem víš, že 
ti to nepatří, modli se za tento problém ti to nepatří, modli se za tento problém 
a dovolávej se Božích zaslíbení v Pís-a dovolávej se Božích zaslíbení v Pís-
mu – třeba i toho, že Bůh „se zkouškou mu – třeba i toho, že Bůh „se zkouškou 
vám připraví i východisko a dá vám sílu, vám připraví i východisko a dá vám sílu, 
abyste mohli obstát“ (1K 10,13).abyste mohli obstát“ (1K 10,13).

3.  3.  Pravidelně studuj Bibli.Pravidelně studuj Bibli. „Tvou řeč ucho- „Tvou řeč ucho-
vávám v srdci, nechci proti tobě hřešit“ vávám v srdci, nechci proti tobě hřešit“ 
(Ž 119,11).(Ž 119,11).
Ježíš byl na této zemi jako člověk vysta-Ježíš byl na této zemi jako člověk vysta-

ven pokušení a vlivu hříchu. Byl pokoušen ven pokušení a vlivu hříchu. Byl pokoušen 
podobně jako my. Aby měl sílu odolat, strá-podobně jako my. Aby měl sílu odolat, strá-
vil mnoho času na modlitbě ve společen-vil mnoho času na modlitbě ve společen-
ství se svým Otcem. A Ježíš neopustil tuto ství se svým Otcem. A Ježíš neopustil tuto 
zemi, dokud se pro nás nestal dokonalým zemi, dokud se pro nás nestal dokonalým 
příkladem a dokud nám neslíbil moc, která příkladem a dokud nám neslíbil moc, která 
každému člověku umožní žít život ve víře každému člověku umožní žít život ve víře 
a poslušnosti. On touží, aby se náš charak-a poslušnosti. On touží, aby se náš charak-
ter měnil k jeho obrazu.ter měnil k jeho obrazu.

„Dotazujte se na Hospodina, dokud je „Dotazujte se na Hospodina, dokud je 
možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. 
Svévolník ať opustí svou cestu, muž propad-Svévolník ať opustí svou cestu, muž propad-
lý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí lý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí 
k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu na-k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu na-
šemu, vždyť odpouští mnoho“ (Iz 55,6.7).šemu, vždyť odpouští mnoho“ (Iz 55,6.7).

Kdy jsi naposledy bojoval s žádostivostí, lakomstvím nebo chamtivostí? Jak jsi v tomto 
zápase obstál? Co ses naučil?

AplikaceAplikace
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Při dobytí Jericha Akán nebyl jediným mužem, který nesl poklady do izraelského tá-Při dobytí Jericha Akán nebyl jediným mužem, který nesl poklady do izraelského tá-

bora. Jozue řekl mužům aby „stříbro a zlato i bronzové a železné předměty dali na poklad bora. Jozue řekl mužům aby „stříbro a zlato i bronzové a železné předměty dali na poklad 
Hospodinova domu“ (Joz 6,19.24). Všechno ostatní mělo být spáleno. Akán si však jako je-Hospodinova domu“ (Joz 6,19.24). Všechno ostatní mělo být spáleno. Akán si však jako je-
diný nechal něco pro sebe. „Z milionů Izraelců se pouze jeden muž odvážil přestoupit Boží diný nechal něco pro sebe. „Z milionů Izraelců se pouze jeden muž odvážil přestoupit Boží 
příkaz. Akánova chamtivost byla podnícena drahým babylonským rouchem. I když stál příkaz. Akánova chamtivost byla podnícena drahým babylonským rouchem. I když stál 
tváří v tvář smrti, nazval ho ‚pěkným šineárským pláštěm‘. Vzal si zlato a stříbro, které bylo tváří v tvář smrti, nazval ho ‚pěkným šineárským pláštěm‘. Vzal si zlato a stříbro, které bylo 
určeno do Hospodinovy pokladnice. Oloupil Boha o prvotiny kenaanské země.“ (PP 496; určeno do Hospodinovy pokladnice. Oloupil Boha o prvotiny kenaanské země.“ (PP 496; 
NUD 236)NUD 236)

V Pavlově seznamu znamení poslední doby se první dvě položky týkají našeho postoje V Pavlově seznamu znamení poslední doby se první dvě položky týkají našeho postoje 
k penězům a majetku. „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, k penězům a majetku. „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, 
chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděč-chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděč-
ní, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, ní, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, 
zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale 
svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň“ (2Tm 3,1–5). Sobectví a láska k pe-svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň“ (2Tm 3,1–5). Sobectví a láska k pe-
nězům jsou významnou charakteristikou lidí posledních dnů – naší doby.nězům jsou významnou charakteristikou lidí posledních dnů – naší doby.

Otázky k rozhovoru
1.  Přečtěte si text 1Tm 6,6–10: „Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bo-

hatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo 
a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha 
nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby. Kořenem všeho 
toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili 
si mnoho trápení.“ Ve třídě sobotní školy se zamyslete nad těmi, kteří z lásky k penězům 
„zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení“. Znáte takových příkladů hodně? Jak 
můžeme najít vyváženost mezi skutečností, že peníze k životu potřebujeme, a zároveň si 
dát pozor, abychom nespadli do pasti, před kterou varuje apoštol Pavel?

2.  Co všechno – kromě peněz – se může stát předmětem naší chamtivosti a žádostivosti?
3.  Jaký je rozdíl mezi zdravou, oprávněnou touhou po něčem, a chamtivostí? Kdy se může 

oprávněná touha změnit v něco špatného?
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