Biblický týden Českého sdružení 2020
Druhá strana mince: Církev a peníze
Téma
Biblický týden 2020 vás zve ke studiu neobvyklého tématu o církvi – Božím lidu – a způsobu,
jakým nakládala s penězi a majetkem, který jí dal Bůh.
Pro většinu z nás jsou slova peníze a církev spíše protichůdné termíny, které nejdou
dohromady. Navíc podvědomě cítíme, že bychom je ani v jeden celek spojovat neměli,
protože peníze vnímáme jako nečisté, jako ty, které dokážou svým vlivem poskvrnit všechno,
s čím přijdou do kontaktu. Z dějin církve také víme, jak to vypadalo s církví, když propadla
jejich pokušení. Naše předtuchy o penězích nejsou proto až tak neopodstatněné, hlavně
když nás i Ježíš upozorňuje na to, že co je císařovo, ať patří císaři, a co je Boží, ať patří
Bohu (Mk 2:17).
Jenže, jak se říká: „každá mince má dvě strany“, i téma peněz a jejich užití Božím lidem
má dvě hlediska.
Na biblickém týdnu se odvážíme nahlédnout právě na onu druhou stranu „mince“ –
na pozapomenutou a zanedbávanou, ale zároveň pozitivní stránku peněz a církve. Během
přednášek budeme argumentovat, že církev nemůže skutečně fungovat jako biblická
komunita bez biblické ekonomie peněz a vlastnictví. Boží lid ve starozákonní i novozákonní
době nemohl existovat bez vzájemného sdílení zdrojů skrze sociální solidaritu. Byl to právě
tento aspekt sociální solidarity a vzájemného sdílení, který pozitivně zviditelňoval Boží lid
ve společnosti, která fungovala na jiné ekonomické bázi.
Komunální štědrost se tak stává jedním z hlavních znaků biblické eklesiologie (nauky
o církvi) v Bibli. Přednášky biblického týdne budou ve své podstatě náčrtem biblické teologie
peněz a vlastnictví. Budou o tom, jak toto téma vykresluje biblický příběh od knihy Genesis
až po Zjevení Jana. Poznáte rozdíl mezi faraónovou a Mojžíšovou ekonomií, mezi císařovou
a Ježíšovou ekonomií, nebo mezi globálním kapitalismem a ekonomií komunální solidarity
a sdílení? Víte, jak vypadala komunita, která praktikovala sociální solidaritu a komunální
štědrost a jak by vypadala dnes? Jestli tedy chcete vědět, co je na druhé straně „mince“,
přijďte se to dovědět.
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