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Opcje kursu
Kurs finansowy Crown można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb, ma on charakter
modułowy, jest podzielony na dziesięć rozdziałów. Kurs jest przeznaczony dla każdego – dla żyjących samotnie lub w związku małżeńskim, młodych i starszych, niezależnie od tego, czy uważają
się za dobrze czy słabo zarabiających, bogatych czy biednych.
Kurs jest ułożony tak, by można go było przerabiać:
• indywidualnie,
• ze współmałżonkiem,
• w grupie.

Jak długo będzie trwał kurs?
Dziesięć rozdziałów (modułów) jest tak zaprojektowanych, by każdy z nich można było przerobić
w ciągu jednego tygodnia. Dlatego, przerabiany w trybie tygodniowym, kurs zajmuje dziesięć
tygodni. Czy możliwe jest ukończenie kursu w czasie krótszym niż dziesięć tygodni? Tak, zanim
jednak zasugerujemy inne możliwości przerabiania, wyjaśnimy zalety dziesięciotygodniowego trybu. Ten kurs przynosi różne korzyści, nie tylko dotyczące finansów. Trzeba czasu, by wykorzystać
go w pełni i wypracować nowe nawyki. Gdy uznajemy Chrystusa za swego Zbawiciela, zaczynamy
też czynić Go Panem całego swojego życia. Wielu ludzi ma potrzebę dostosowania sposobu prowadzenia finansów do zasad wynikających ze Słowa Bożego. Uczestnicy kursu na całym świecie
wskazują na następujące korzyści, jakie odnieśli dzięki temu kursowi:
•
•
•
•
•
•

pogłębienie więzi z Bogiem,
poświęcenie większej ilości czasu na zgłębianie Słowa Bożego,
większe oddanie modlitwie za innych,
zmniejszenie stopnia zadłużenia,
poprawienie umiejętności zarządzania finansami,
zwiększenie oszczędności.

Zwłaszcza gdy uczestnicy kursu nie znają się bliżej, dziesięć tygodni to dobry okres na nawiązanie
więzi lub ich pogłębienie. Jest to dodatkowa korzyść z tego kursu!
Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze możliwe jest przeznaczenie dziesięciu tygodni na kurs,
dlatego poniżej zamieściliśmy propozycję połączenia studium indywidualnego z grupowym.

Kurs w oparciu o cztery do ośmiu spotkań
Jeśli decydujesz się na kurs w oparciu o cztery do ośmiu spotkań w grupie, niektóre rozdziały
będziesz musiał przerobić samodzielnie. Twój instruktor kursu finansowego Crown ustali z grupą
plan spotkań i zdecyduje, które rozdziały będą przerabiane samodzielnie. Studiując pewne rozdziały samodzielnie, staraj się to robić tak, jakbyś przerabiał je z grupą: ucz się wersetów na pamięć, zapisuj odpowiedzi na pytania zawarte w tym podręczniku oraz wykonuj zadania z zeszytu
zastosowań praktycznych. Instruktor ustali z grupą plan wyjaśniania niejasności, jakie mogą się
pojawić w czasie samodzielnego studiowania poszczególnych rozdziałów czy przerabiania Zeszytu
zastosowań praktycznych.
Weź pod uwagę, że z doświadczeń Edukacji Finansowej Crown wynika, że skorzystasz z tego
kursu w pełni, jeśli przerobisz go w grupie w trybie 10-tygodniowym.
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Spotkania w grupie

Wstęp

Twój instruktor ustali, według jakiego harmonogramu będą się odbywać spotkania uczestników
kursu finansowego Crown.

Cieszymy się, że zdecydowałeś się wziąć udział w kursie finansowym Crown. Boże zasady finansowe, które poznasz, przemieniły życie wielu milionów ludzi. Finanse to dziedzina, która ma
ogromny wpływ na nasze codzienne życie. Jednak nie tylko o finansach będzie mowa. Poświęcimy
czas na zagadnienia, które bezpośrednio wpływają na to, jak radzimy sobie z finansami, a więc:
nasze postawy, sprawy, jakim jesteśmy oddani, wartości, styl życia. Wszystko to omówione będzie
z perspektywy ostatecznego przeznaczenia, jakim jest wieczność.
Możesz wybrać różne opcje przerabiania materiałów kursu, w zależności od własnej sytuacji.
Zostały one wymienione na stronie 6. Zaobserwowaliśmy, że ludzie najwięcej korzystają z kursu
wtedy, gdy wiernie wykonują opisane niżej zalecenia. Z tego powodu proponujmy – rozpocznij od
przeczytania książki Twoje pieniądze się liczą. Jest to łatwa lektura, będąca dobrym wprowadzeniem
do kursu. Następnie dla każdego rozdziału wykonaj poniższe zadania:

Nr

Rozdział

4 tygodnie

6 tygodni

8 tygodni

Twoja grupa

1

Uwagi wstępne

2

Boża odpowiedzialność/nasza
odpowiedzialność

*

*

*

3

Praca

*

*

*

4

Długi

*

*

*

5

Porada

6

Styl życia

*

*

Rozdziały do studiowania są przygotowane na każdy tydzień tak, by codzienne studium zajęło ci
tylko około 15 minut. W Podręczniku uczestnika pod pytaniami znajduje się wolne miejsce na zapisanie odpowiedzi. Pytania zadawane są w taki sposób, by pomóc ci uzmysłowić sobie, co mówi
Pismo Święte i jakie ma to zastosowanie w życiu; nie są to pytania dotyczące twojej osobistej
sytuacji finansowej.

7

Uczciwość

*

2. Nauka wersetów na pamięć

8

Dawanie

9

Inwestowanie

10

*

*

*

*

*

Wieczność

*

1. Osobiste studium

Apostoł Paweł w Liście do Kolosan 3,16 naucza: Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym]
bogactwem, a Psalm 119,11 mówi: W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie.
W każdym rozdziale znajdziesz kluczowy werset. Zachęcamy, byś nauczył się go na pamięć, gdyż
to pomoże ci zapamiętać najważniejsze zasady.

3. Zeszyt zastosowań praktycznych
Po skończeniu pracy nad kolejnym rozdziałem podręcznika należy wykonać praktyczne zastosowanie, jak na przykład sporządzenie planu wydatków czy ustalenie harmonogramu spłaty długów.

Plan kursu finansowego Crown

4. Jeśli przerabiasz ten kurs w grupie, módl się za innych

* Rekomendowane rozdziały do omówienia na spotkaniach; niezaznaczone tygodnie odpowiadają

Każdy zachęcany jest do tego, by modlić się codziennie o innych uczestników grupy. Odpowiedzi
na modlitwy są jednym z najbardziej zachęcających owoców kursu Crown.

rozdziałom przerabianym samodzielnie.
Jeśli nie jesteś w związku małżeńskim, kiedy będzie mowa o małżeństwie lub współmałżonku,
będziesz musiał dostosować tekst do własnej sytuacji.

Uczestnictwo w grupie
Każdy powinien uczestniczyć w co najmniej ośmiu z dziesięciu spotkań. Jeśli przewidujesz nieobecność na spotkaniu lub spóźnienie, powiadom o tym wcześniej instruktora. Spotkania są tak
zaplanowane, by zaczynały się i kończyły punktualnie.
Chciałbym podziękować Howardowi Daytonowi, współzałożycielowi Crown, za wierność
w szukaniu Boga podczas trzydziestu lat rozwijania kursu. Jestem mu wdzięczny za to, że pozwolił mi na adaptację tego studium.
Wierzymy, że uczestnictwo w kursie finansowym Crown będzie dla ciebie błogosławieństwem.
Gdy wysyłamy te podręczniki, modlimy się, by Bóg błogosławił cię pod każdym względem, gdy
będziesz uczył się Jego zasad finansowych.
Mark Lloydbottom, współautor,
dyrektor Crown Financial Ministries w Wielkiej Brytanii
Zdzisław Miara – redaktor wydania polskiego,
Koordynator Edukacji Finansowej Crown

6

7

Cel
Celem kursu finansowego Crown jest uczenie Bożych zasad finansowych
po to, by ludzie głębiej poznawali Chrystusa i byli w pełni wolni do służenia Mu.

Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną
nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro
kto wam powierzy?
Ewangelia Łukasza 16,11

Polityka finansowa
• Edukacja Finansowa Crown nie wspiera, nie poleca ani nie sprzedaje żadnych inwestycji
finansowych. Zabrania się używania powiązań z organizacją Crown w celu promowania
jakichkolwiek produktów czy usług finansowych lub wywierania wpływu na ich sprzedaż.
• Podręcznik uczestnika kursu finansowego Crown nie zawiera żadnych konkretnych porad inwestycyjnych. Zabrania się używania powiązań z Crown w celu udzielania takich
porad.

Rozdział 1

Początek podróży

• Naszym pragnieniem jest, by koszt kursu nie był przeszkodą dla nikogo, kto chciałby w nim
wziąć udział. Jeśli kurs okaże się dla ciebie wartościowy i zechcesz umożliwić innym udział
w nim, możesz wpłacić darowiznę na ten cel: skontaktuj się z nami poprzez naszą stronę
internetową www.crown.org.pl.

Strona internetowa
Nasza strona jest źródłem najbardziej aktualnych i szczegółowych informacji finansowych dla
uczestników kursu finansowego Crown oraz dla instruktorów. Zawiera zestaw aktualnych i szczegółowych informacji w oparciu o to, czego Biblia uczy na temat podejścia do pieniędzy, długów, bogactwa i majątku. Zawiera ciekawe artykuły, arkusze kalkulacyjne i linki do innych stron.
Odwiedź naszą stronę, by uzyskać szereg informacji na temat oferty Edukacji Finansowej
Crown dla różnych grup społecznych. Znajdziesz tam również informację o tym, jak można kupić
książki, nagrania i materiały szkoleniowe.

Zarejestruj się na www.crown.org.pl
Ważnym elementem udziału w kursie organizowanym przez Crown jest to, co dzieje się po jego
zakończeniu. Pragniemy udostępnić ważne i pożyteczne źródła i informacje, które można wykorzystać przy wprowadzaniu zasad, jakich nauczysz się podczas tego kursu. W tym celu chcielibyśmy
dowiedzieć się, kim jesteś i jak możemy dostarczyć ci te informacje.
Prosimy, poświęć trochę czasu i wypełnij formularz rejestracyjny do serwisu www.crown.org.pl.
Gdy zapiszesz się jako uczestnik kursu, w zakładce Mój Crown znajdziesz pomocne narzędzia
i informacje, które przydadzą ci się podczas przerabiania materiału i po zakończeniu kursu.
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Sposób dysponowania pieniędzmi
wpływa na naszą więź z Bogiem.

1. Początek podróży

Początek podróży 1.

Rozdział 1

Studium indywidualne

Przeczytaj Ewangelię Łukasza 16,11.
1. Co ten werset mówi na temat zarządzania środkami finansowymi?

Powinno być przerobione przed pierwszym spotkaniem grupy.

Werset do
nauczenia się
na pamięć

Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe
dobro kto wam powierzy?
Ewangelia Łukasza 16,11

Praktyczne
zastosowanie

Przeczytaj książkę Twoje pieniądze się liczą oraz naucz się na pamięć powyższego wersetu biblijnego. W swoim Zeszycie zastosowań praktycznych przeczytaj notatki dotyczące rejestru wydatków i przejrzyj informacje o systemie segregowania dokumentów. Zarejestruj się też w serwisie
www.crown.org.pl i zapisz się jako uczestnik kursu w zakładce Mój
Crown.

2. Zastanów się, czym może być to „prawdziwe dobro” wspomniane w powyższym wersecie?
Jak sposób posługiwania się pieniędzmi wpływa na to, co od Boga otrzymujemy?

Studium indywidualne
1. Czego dowiedziałeś się z książki Twoje pieniądze się liczą, co okazało się dla ciebie pomocne?
Pomoc w nauce
wersetów

Kartoniki z wersetami znajdują się w dodatku do Podręcznika uczestnika i są
również dostępne do pobrania z Mój Crown na www.crown.org.pl

Przeczytaj Księgę Izajasza 55,8-9 oraz List do Rzymian 12,2.
2. W oparciu o powyższe fragmenty zastanów się i napisz, w jakim stopniu Boże zasady
finansowe będą różnić się od ludzkich sposobów posługiwania się pieniędzmi? W jakich
kwestiach różnice będą największe?
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Jakie jest stanowisko Crown na temat…?
Takie pytanie często jest nam zadawane. Studium indywidualne wymaga w pierwszej kolejności
odpowiedzi uczestnika na pytania. Jest to pierwszy etap odkrywania, co Biblia ma do powiedzenia
na konkretny temat. Następnie, gdy spotkasz się z innymi uczestnikami kursu, usłyszysz ich wypowiedzi i przez to sam lepiej zrozumiesz poruszany temat. Dodatkowo na początku każdego nowego
rozdziału znajduje się polecenie, by cofnąć się i przeczytać kilka pomocnych uwag, jakie zawarliśmy
na końcu poprzedniego rozdziału. Odkryliśmy, że takie podejście dobrze się sprawdza i pozwala
całkowicie skupić się na odkrywaniu tego, co Boże Słowo mówi do ciebie i do innych uczestników
kursu. Wierzymy, że nasze spostrzeżenia będą dla ciebie pomocą i błogosławieństwem.
Jeśli uczestniczysz w 10-tygodniowym kursie w grupie, skończyłeś pierwszy rozdział. Wszyscy
pozostali studenci – proszę kontynuować studium.
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1. Początek podróży

Początek podróży 1.

Rozdział 1

Refleksje autorów
kursu Crown
Zaleca się przeczytanie po przerobieniu indywidualnego studium i po spotkaniu w grupie.
To studium może przemienić twoje życie i finanse, gdy uczysz się, co Bóg wszechświata mówi na
temat zarządzania pieniędzmi.
Sposób dysponowania pieniędzmi u wielu ludzi stoi w wyraźnej sprzeczności z Bożymi zasadami finansowymi. Księga Izajasza 55,8 ujmuje to w ten sposób: Bo myśli moje nie są myślami
waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Najważniejszą różnicą jest to, że Pismo
Święte wskazuje, iż Bóg jest mocno zaangażowany w nasze finanse. Wielu ludzi nie uświadamia
sobie tego, ponieważ Bóg postanowił być niewidzialny i działa w niewidzialnej dla nas, ponadnaturalnej rzeczywistości.

czesne służenie Bogu i bożkowi bogactwa. Wszyscy musimy posługiwać się pieniędzmi, ale istnieje
pewna trudna do zauważenia granica, gdy posługiwanie się środkami materialnymi zamienia się
w służenie bożkowi bogactwa. Niemożliwe jest, abyśmy służyli bogactwu i jednocześnie nadal
służyli Bogu i kochali Go.
W czasie wielu krucjat w XII wieku uczestnicy wypraw krzyżowych najmowali ludzi do walki w ich sprawie. Ponieważ były to wojny religijne, najemnicy przed walką byli chrzczeni. Przed
zanurzeniem się żołnierze podnosili miecze ponad wodę, co miało symbolizować, że ich broń nie
będzie pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Demonstrowali tym samym, że sami będą decydować
o tym, jak ta broń będzie używana.
Niestety, ilustruje to również sposób, w jaki niektórzy ludzie używają dzisiaj swoich pieniędzy – trzymają swoje portfele „nad wodą”. Ich postawa komunikuje: „Boże, możesz być Panem
całego mojego życia za wyjątkiem pieniędzy – jestem doskonale przygotowany do dysponowania
nimi po swojemu”.

3. Bóg chce, abyśmy mądrze posługiwali się pieniędzmi
Jezus dużo mówił o pieniądzach, ponieważ wiedział, że wszyscy będziemy borykać się z problemami finansowymi. Ponieważ On kocha nas bardzo i troszczy się o nas, chce umożliwić nam
podejmowanie jak najmądrzejszych decyzji finansowych.

Podział odpowiedzialności
Biblia a pieniądze
Może będziesz zaskoczony, kiedy dowiesz się, jak wiele miejsca Pismo Święte poświęca finansom.
Ponad 2350 wersetów biblijnych dotyczy Bożego sposobu dysponowania pieniędzmi i majątkiem.
Jezus Chrystus powiedział więcej na temat pieniędzy niż na jakikolwiek inny temat, a uczynił tak
z trzech powodów.

1. To, jak dysponujemy pieniędzmi, wpływa na naszą więź z Bogiem
Jezus stawia znak równości pomiędzy tym, jak posługujemy się finansami, a jakością naszego
życia duchowego. W Ewangelii Łukasza 16,11 Jezus mówi: Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną
nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy?. Warunkiem otrzymania prawdziwych
dóbr, czyli duchowego bogactwa, jest wierne zarządzanie środkami finansowymi, jakie zostały
nam powierzone przez Boga tu na ziemi.
Jeśli wiernie dysponujemy pieniędzmi według zasad Pisma Świętego, mniej grzeszymy, robimy
więcej rzeczy, które podobają się Bogu, i dlatego budujemy bliższą więź przyjaźni z Chrystusem.
Pokazuje to również przypowieść o talentach, w której Pan gratuluje słudze, który wiernie zarządzał
powierzonymi mu w pieniędzmi: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad
wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! (Mt 25,21). I my podobnie jak ten sługa możemy
wejść do radości bliższej relacji z Bogiem, kiedy zgodnie z Jego zasadami zarządzamy środkami
materialnymi.

Wiele lat temu rozpocząłem swoje trzecie i najdłuższe tematyczne studium biblijne. Wcześniej
studiowałem na przykład takie tematy jak biblijny opis stworzenia świata, ale w pewnym momencie zacząłem badać, co Biblia mówi na temat pieniędzy, majątku i bogactwa. Po drodze zostałem
zachęcony przez misjonarza Teda Kenta, by wyjść z długów i spłacić hipotekę. Kiedy studiowałem
Słowo Boże, byłem zdumiony, jak wiele praktycznych zasad i konkretnych wskazówek na temat
zarządzania finansami byłem w stanie zauważyć w Biblii. Byłem zaskoczony tym, jak bardzo
praktyczna jest nauka płynąca z Pisma Świętego, i wtedy stało się dla mnie jasne, że w kwestiach
materialnych istnieje podział obowiązków pomiędzy nami a Bogiem, istnieje również Boży i ludzki
sposób zarządzania pieniędzmi, bogactwem i wszystkim, co posiadamy.

Rozpocznij podróż
Zapewne odkryjesz, że uczenie się i stosowanie Bożych zasad finansowych jest jak podróż, która
wymaga czasu. Kiedy dowiadujemy się o Bożej i naszej części odpowiedzialności za nasze sprawy
materialne i wiernie robimy to, co do nas należy, możemy oczekiwać zadowolenia, nadziei i poczucia pewności co do naszej przyszłości finansowej. Niezależnie od tego, w jakiej znajdujesz się
sytuacji, czy uważasz się za bogatego czy za biednego, czy żyjesz w zbytku, czy ledwo wiążesz
koniec z końcem. Możesz znajdować się w szponach zadłużenia albo nie wiedzieć, co robić z pieniędzmi. Bóg ma wszystkie odpowiedzi na twoje pytania. Po prostu rozpocznij tę podróż.

2. Pieniądze i majętności walczą z Panem o pierwsze miejsce w naszym życiu
Pieniądze są głównym rywalem Chrystusa w walce
o nasze serce.
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Pieniądze są podstawowym rywalem Chrystusa w walce o nasze serce.
Jezus mówi, że musimy zdecydować się na służenie tylko jednemu z dwóch
panów. Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził,
a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie
możecie służyć Bogu i Mamonie (Mt 6,24). Wspomniany w tym wersecie Mamon to asyryjski bożek bogactwa. Jezus mówi, że nie jest możliwe jedno-

Przed przybyciem na spotkanie zapisz w dzienniku modlitewnym prośby,
jakie masz do Pana Boga. Skorzystaj z pierwszej karty dziennika, która jest
na stronie 154.
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1. Początek podróży

Rozdział 1

Moje refleksje

… wszystko,
co jest na niebie i na ziemi,
jest Twoje

Czego nauczyłem się podczas przerabiania rozdziału
Początek podróży:

1 Księga Kronik 29,11

Rozdział 2

Co planuję robić inaczej:

Boża
odpowiedzialność
i nasza
odpowiedzialność

Inne moje refleksje:

Bóg jest właścicielem wszystkiego.
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Rozdział 2

Studium indywidualne
Powinno być przerobione przed drugim spotkaniem.

Werset do
nauczenia się
na pamięć

Praktyczne
zastosowanie

Twoja jest, o Panie, wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na
niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi
ponad wszystkich. Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, Ty nad wszystkim panujesz,
a w ręku Twoim siła i moc, i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko.
1 Księga Kronik 29,11-12
Kontynuuj prowadzenie rejestru wydatków i zrób bilans własnego majątku. Przygotuj Akt przeniesienia praw własności (przynieś go na spotkanie, aby
członkowie grupy podpisali go jako świadkowie).

Boża odpowiedzialność i nasza odpowiedzialność 2.

Przeczytaj Księgę Kapłańską 25,23; Psalm 50,10-12; Księgę Aggeusza 2,8.
2. Podaj przykłady konkretnych rzeczy, których właścicielem jest Bóg.
Księga Kapłańska 25,23:
Psalm 50,10-12:
Księga Aggeusza 2,8:
3. W postawie pokornej modlitwy oceń swoją postawę względem tego, co posiadasz. Czy
w świetle przeczytanych wersetów wciąż uważasz, że to wszystko jest twoje? Czy świadomie i ciągle uświadamiasz sobie, kto jest rzeczywistym właścicielem tych dóbr? Podaj
dwie praktyczne propozycje, które pomogą ci uznawać Pana Boga za właściciela twojego
majątku.

Dzień 1 – przypomnijmy sobie początek naszej podróży
Przeczytaj refleksje autorów kursu Crown ze stron 12-13 i odpowiedz na poniższe
pytania.
1. Jakie informacje były dla ciebie szczególnie ciekawe?

Dzień 3
Przeczytaj Księgę Powtórzonego Prawa 8,17-18 i 1 Księgę Kronik 29,11-12.

2. Przypomnij sobie trzy powody, dla których Biblia tak wiele mówi na temat pieniędzy. Przed
jakimi wyzwaniami stoisz po zapoznaniu się z tymi informacjami? Co najtrudniej będzie
ci wprowadzić w życie?

1. Co wersety te mówią na temat własności oraz zdolności do wytwarzania bogactwa?

Przeczytaj Księgę Przysłów 21,1; Księgę Izajasza 40,23-28; Dzieje Apostolskie 17,24-28.
2. Co fragmenty te mówią na temat władzy Boga nad ludźmi?
Księga Przysłów 21,1:

Boża odpowiedzialność i nasza odpowiedzialność

Księga Izajasza 40,23-28:

Dzień 2

Dzieje Apostolskie 17,24-28:

Przeczytaj Księgę Powtórzonego Prawa 10,14; Psalm 24,1; 1 List do Koryntian 10,26.
1. Czego fragmenty te uczą nas na temat rzeczy, które uważamy za swoją własność?
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3. Czy w sposób naturalny poddajesz się Bożej władzy? Jeśli nie, co możesz zrobić, by stać
się bardziej uległym w stosunku do Boga? Jakie sprawy przeszkadzają ci żyć na co dzień
pod Jego kierownictwem?
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Dzień 4

Dzień 6

Przeczytaj Księgę Rodzaju 45,4-8; Księgę Rodzaju 50,19-20; List do Rzymian 8,28.

Przeczytaj 1 List do Koryntian 4,2; Ewangelię Mateusza 25,15-30.

1. Dlaczego ważne jest uświadomienie sobie, że Bóg wykorzystuje nawet trudne życiowe
sytuacje dla dobra tych, którzy Go miłują?

2. W jaki sposób świadomość tego może pomagać ci dzisiaj?

3. Opowiedz o trudnej sytuacji, jakiej doświadczyłeś, i o tym, jak Bóg użył jej dla twojego
dobra.

1. Czego, według tych wersetów, wymaga się od zarządcy?

2. Spróbuj opisać obowiązki i rolę zarządcy.

3. Jak myślisz, czego Bóg wymaga od ciebie jako od zarządcy zasobów, które ci powierzył?

Przeczytaj Ewangelię Łukasza 16,1-2.
4. Dlaczego właściciel postanawia usunąć zarządcę ze stanowiska?

Dzień 5
Przeczytaj Psalm 34,9-10; Ewangelię Mateusza 6,31-34; List do Filipian 4,19.
1. Jakie Boże obietnice zawierają powyższe wersety?

2. Podaj przykłady ludzi opisanych w Biblii, których potrzeby zostały w ponadnaturalny
sposób zaspokojone przez Pana Boga.

3. Jak możesz te obietnice odnieść do siebie?

Przeczytaj Ewangelię Łukasza 16,10.
5. Opisz zasadę zawartą w tym wersecie.

6. Jak odnosi się ona do twojej sytuacji? Pomyśl o przykładach „małych rzeczy”, w których
powinieneś być wierny.

4. Obietnica Boża zaczyna działać, gdy przestajemy się martwić, a zaczynamy ufać. Co do
których twoich potrzeb powinieneś Bogu zaufać?

Przed przybyciem na następne spotkanie zapisz swoje prośby w dzienniku
modlitewnym.
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Rozdział 2

Refleksje autorów
kursu Crown
Zaleca się przeczytanie po przerobieniu indywidualnego studium z rozdziału 2.
Jest to najważniejsza część całego kursu, ponieważ nasz obraz Boga wpływa na sposób, w jaki
żyjemy. W Piśmie Świętym znajduje się ponad 250 imion Boga. Imię, które najlepiej opisuje Bożą
odpowiedzialność w dziedzinie finansów, to „Pan”.
Kiedy Hiob stracił swoje dzieci i cały majątek, nie zaczął przeklinać Boga, ale nadal oddawał
Mu cześć, ponieważ uznawał, że jest On Panem wszelkich dóbr materialnych. Mojżesz porzucił
bogactwa Egiptu i zdecydował się na cierpienie wraz z Bożym ludem, ponieważ uznał Boga za
Pana wszystkiego. Bóg jako Pan wziął na siebie odpowiedzialność za trzy następujące dziedziny:
własność, władanie, zaspokajanie potrzeb.

Boża odpowiedzialność
Własność
Bóg jest właścicielem tego, co my niejednokrotnie nazywamy swoim. Do Pana, Boga twojego, należą
niebiosa, niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na niej (Pwt 10,14); Do Pana należy ziemia i to, co
ją napełnia, świat i jego mieszkańcy (Ps 24,1).
Pismo Święte mówi nawet o konkretnych rzeczach, które należą do Pana. W Księdze Kapłańskiej Bóg opisany jest jako właściciel ziemi: Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do
mnie (Kpł 25,23). Księga Aggeusza 2,8 mówi, że jest On właścicielem metali szlachetnych: Do Mnie
należy srebro i do Mnie złoto – wyrocznia Pana Zastępów. W Psalmie 50 czytamy, że do Pana należą
wszystkie zwierzęta.
… bo do Mnie należy cała zwierzyna po lasach, tysiąc zwierząt na moich górach. Znam całe ptactwo powietrzne, i do Mnie należy to, co się porusza na polu. Gdybym był głodny, nie musiałbym tobie mówić, bo
mój jest świat i to, co go napełnia.
Psalm 50,10-12

Dzięki studiowaniu Pisma
Świętego możemy pogłębić nasze zrozumienie
tego, kim jest Bóg.

Bóg stworzył wszystkie rzeczy i dlatego są one Jego własnością, nigdy nie
przekazał swego prawa własności ludziom. W Liście do Kolosan 1,17 czytamy,
że wszystko w Nim ma istnienie. Nawet w tej chwili Pan Jezus utrzymuje wszystko
swoją mocą. Powinniśmy pozwolić Jezusowi Chrystusowi być Panem naszych
pieniędzy i wszystkiego, co nam powierzył. A do tego, jak przekonamy się w trakcie tego studium, kluczowe jest uznanie Boga za właściciela wszystkiego.

Nasza własność czy Jego panowanie?
Jeśli mamy być autentycznymi naśladowcami Chrystusa, musimy Jemu przekazać prawo własności
do dóbr materialnych, jakie są w naszej dyspozycji. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszyst-

20

Boża odpowiedzialność i nasza odpowiedzialność 2.

kiego, co posiada, nie może być moim uczniem (Łk 14,33). Czasami Bóg poddaje nas próbie. Prosi nas,
abyśmy oddali Mu to, co stanowi dla nas największą wartość.
Najbardziej wyrazistym tego przykładem, pochodzącym ze Starego Testamentu, jest sytuacja, gdy Bóg poinstruował Abrahama: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka (...) i złóż
go w ofierze (Rdz 22,2). Kiedy Abraham okazał się posłuszny i wyraził swoją gotowość oddania
tego, co miał najcenniejsze, Bóg powiedział: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz
poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna (Rdz 22,12).
Kiedy uznajemy Boga za właściciela wszystkiego, co powierzone jest naszej pieczy, nawet
proste decyzje dotyczące codziennych wydatków stają się decyzjami duchowymi. Już więcej nie
pytamy: „Panie, co chcesz, abym zrobił z moimi pieniędzmi?”. Pytanie brzmi: „Panie, co chcesz,
abym zrobił z Twoimi pieniędzmi?”. Kiedy przyjmiemy taką postawę i zaczynamy dysponować
pieniędzmi według Jego woli, decyzje związane z wydatkami i oszczędzaniem stają się duchowymi
decyzjami, podobnie jak decyzje związane z dawaniem na Boże cele.
Uznanie Boga za właściciela wpływa także na to, jak troszczymy się o rzeczy materialne,
zarówno nasze, jak i innych. Na przykład, ponieważ Pan jest właścicielem miejsca naszego zamieszkania, chcemy sprawiać Mu przyjemność przez utrzymywanie naszego domu czy mieszkania
w czystości i dobrym stanie.

Uznanie Boga za właściciela
Nasza kultura – media, a nawet prawo – mówią nam, że to, co zgodnie z ludzkim prawem posiadasz, jest twoje. Uznanie Boga za właściciela wymaga zmiany sposobu myślenia i może być trudne.
Łatwo jest wierzyć intelektualnie, że Bóg jest właścicielem wszystkiego, co posiadamy, lecz stylem
życia zaprzeczać temu.
Oto kilka praktycznych sugestii pomocnych w uznaniu Boga za właściciela:
• Przez kolejne 30 dni, kiedy się obudzisz i zanim położysz się spać, rozważaj 1 Księgę Kronik 29,11-12.
• Bądź ostrożny w używaniu zaimków osobowych; rozważ zamianę „ja”, „moje”, „nasze”
na „Jego”, „Boże”.
• Przez kolejne 30 dni proś Boga, by dał ci głęboką świadomość Jego prawa do wszelkiej
własności. Wypracuj sobie nawyk uznawania Boga za właściciela za każdym razem, kiedy
coś kupujesz.
Uznanie Boga za właściciela jest ważne w uczeniu się zadowolenia. Kiedy wierzysz, że jesteś
właścicielem jakieś rzeczy materialnej, okoliczności i sytuacje z nią związane będą wpływały na
twoją postawę. Jeśli są pomyślne, możesz czuć się szczęśliwy; jeśli okoliczności są trudne, będziesz
niezadowolony.
Krótko po tym, jak Bill Swaim pożyczył mi swój samochód, przydarzył
mi się wypadek. Pierwszą reakcją Billa był żal z powodu utraty samochodu.
Po chwili jednak zatrzymał się, uśmiechnął i powiedział: „Panie, to wszystko
należy do ciebie; to nigdy nie był mój samochód, nawet jeśli czasami tak
mi się wydawało”. Bill nauczył się zadowolenia.

Bóg sprawuje ostateczną
kontrolę nad każdym wydarzeniem.

Władanie
Oprócz tego, że Bóg jest Stwórcą i właścicielem, sprawuje również kontrolę nad wszystkimi
wydarzeniami. Twoja jest, o Panie, wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na
niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie (1 Krn 29,11). Cokolwiek Panu się
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spodoba, to uczyni na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich głębinach (Ps 135,6). W Księdze
Daniela król Nabuchodonozor stwierdził: wysławiałem Najwyższego, uwielbiałem i wychwalałem
Żyjącego na wieki, bo Jego władza jest władzą wieczną, panowanie Jego przez wszystkie pokolenia. (…)
według swojej woli postępuje On z niebieskimi zastępami. Nie ma nikogo, kto by mógł powstrzymać
Jego ramię i kto by mógł powiedzieć do Niego: Co czynisz? (Dn 4,31-32).
Bóg jest także w stanie kontrolować trudne okoliczności. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko
(Iz 45,6-7).
Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że nawet okoliczności wyglądających na bardzo trudne
nasz Niebiański Ojciec używa dla dobra Bożych ludzi. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują,
współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru (Rz 8,28). Pan
pozwala na trudne sytuacje z trzech powodów.

1. On wypełnia swoje zamiary
Dobrze to jest widoczne w życiu Józefa, który jako nastolatek został sprzedany w niewolę przez
swoich zazdrosnych braci: Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla
waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. (…). Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg
(…). Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro (Rdz 45,5.8;50,20).

2. On kształtuje nasz charakter
Boży charakter , który jest ważny w Bożych oczach, zawsze kształtowany jest w trudnych czasach:
lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną
cnotę (Rz 5,3-4a).

3. On wychowuje swoje dzieci
Bo kogo miłuje Pan, tego karze (…). Czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go
doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości
List do Hebrajczyków 12,6.10-11

Na Bogu można polegać, niezależnie od tego, jaki sposób zaspokojenia naszych potrzeb wybierze.

Kiedy jesteśmy nieposłuszni, możemy się spodziewać, że Pan
nas skarci, często przez trudne okoliczności. Jego celem jest zachęcić
nas do porzucenia grzechów i bycia „uczestnikami Jego świętości”.
Możesz być spokojny, gdy wiesz, że kochający Niebiański Ojciec
kontroluje każdą sytuację, w jakiej się znajdziesz. On użyje każdej
z nich w dobrym celu.
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zrobi. On używa bardzo różnych, nieraz zaskakujących sposobów – wzrost
przychodu, zmniejszenie kosztów, zapomoga, premia lub dar. On może
dać okazję do powiększenia ograniczonych źródeł przez sprzedaż czegoś
czy obniżkę ceny. Niezależnie od tego, w jaki sposób postanowi zadbać
o nasze potrzeby, można na Nim całkowicie polegać.
Historia odnotowała pewne zdarzenie, będące ilustracją tej zasady. Kiedy zbliżał się koniec II wojny światowej, wojska alianckie zaopiekowały się
sierotami i umieściły je w obozach, gdzie je karmiono. Mimo doskonałej
opieki osierocone dzieci bały się i nie potrafiły spokojnie spać.
W końcu pewien lekarz znalazł rozwiązanie. Kiedy dzieci kładły się
do łóżek, każdemu z nich wkładał do ręki kawałek chleba. Każde dziecko
mogło dostać więcej jedzenia, gdyby chciało, ale kiedy kończyły posiłek,
nadal mogły mieć przy sobie kawałek chleba, nawet jeśli nie chciały już
jeść. Ten kawałek chleba przynosił cudowne rezultaty. Dzieci kładły się
do łóżek spokojne, bo wiedziały, że następnego dnia będą miały coś do
jedzenia. Ta pewność dawała im spokojny sen.
Podobnie Bóg dał nam swoją gwarancję – nasz „kawałek chleba”.
Kiedy trzymamy się Jego obietnicy zaspokojenia potrzeb, możemy się
odprężyć i być zadowoleni. Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę (Flp 4,19).

Twoje pytania
Pytanie: Jestem kompletnie sfrustrowany! Bóg mówi,
że zaspokoi moje potrzeby.
A więc co pozostaje mi do
zrobienia? Czy muszę pracować?
Odpowiedź: Bóg obiecał zaspokoić nasze potrzeby i jednocześnie chce, byśmy ciężko
pracowali – czyni tak z wielu
powodów. On najczęściej używa właśnie naszej pracy, aby
zaspokajać nasze potrzeby.

Potrzeby kontra zachcianki
Pan Bóg oczekuje od nas zadowolenia, kiedy nasze podstawowe potrzeby są zaspokojone. Mając
natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! (1 Tm 6,8). Ważne jest, by
rozumieć różnicę pomiędzy potrzebą a pragnieniem czy zachcianką. Potrzeby to rzeczy do życia
konieczne: pożywienie, odzież i schronienie. Pragnienia i zachcianki to wszystko, co wykracza poza
to, co niezbędne. Bóg może zdecydować, że zaspokoi niektóre nasze pragnienia, ale nie gwarantuje,
że zawsze tak będzie czynił.

Poznawanie Boga
Bóg objawiony w Piśmie Świętym jest inny, niż wielu ludzi sobie Go wyobraża. Mamy tendencję,
aby pomniejszać Go do naszych ludzkich zdolności i możliwości, zapominamy, że On rozciągnął
niebiosa i założył ziemię (Iz 51,13). Dzięki studiowaniu Pisma Świętego możemy poszerzyć naszą
wiedzę na temat tego, kim On jest. Oto kilka przykładów.

On jest Panem wszechświata

Bóg zaspokaja potrzeby
Pan obiecuje zaspokoić nasze potrzeby. Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego Sprawiedliwość,
a to wszystko będzie wam dodane (Mt 6,33).
Ten sam Pan, który karmił manną lud izraelski w czasie ich czterdziestoletniej wędrówki po
pustyni i który nakarmił ponad pięć tysięcy osób przy użyciu zaledwie pięciu bochenków chleba
i dwóch ryb, obiecał zaspokoić nasze potrzeby. To ten sam Pan, który powiedział do Eliasza: Krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły (...). A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę
pijał z potoku (1 Krl 17,4.6).
Bóg jest jednocześnie przewidywalny, jak i nieprzewidywalny. Jest całkowicie przewidywalny,
jeśli chodzi o wierność w zaspokajaniu naszych potrzeb. Nie potrafimy jednak przewidzieć, jak to
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Rozważ dokładnie znaczenie niektórych Jego imion i atrybutów: wszechmocny, wieczny, wszechwiedzący, wszechpotężny, wspaniały, Pan panów, Król królów. Boża moc i możliwości przekraczają
naszą zdolność zrozumienia.
Astronomowie szacują, że istnieje ponad 100 miliardów galaktyk we wszechświecie, a każda z nich posiada miliardy gwiazd.
Bóg jest zupełnie inny niż wyobraOdległość pomiędzy galaktykami często mierzona jest w milionach
żenia wielu ludzi o Nim.
lat świetlnych. Choć nasze Słońce jest stosunkowo małą gwiazdą,
w swojej objętości mogłoby pomieścić więcej niż milion planet
wielkości Ziemi. Temperatura we wnętrzu słońca przekracza 10 milionów stopni. Izajasz napisał:
Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? (...) wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej
potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli (Iz 40,28).
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Pan nie powierzył ludziom zadania, któremu tylko On sam potrafi sprostać. Jezus powiedział:
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje
jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla
dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie (Mt 11,28-30). Bóg wziął na
siebie obowiązek dbania o swoją własność, władania wszechświatem i zaspokajania potrzeb
istot żywych. Z tego powodu Jego jarzmo jest lekkie i możemy odpoczywać i cieszyć się Bożym pokojem.
Dla większości z nas podstawowym problemem jest konsekwentne uznawanie roli Pana Boga.
Nasza kultura przyjmuje, że Bóg nie odgrywa żadnej roli w sprawach finansowych, a my w pewnej
mierze ulegamy tej opinii.
Innym powodem trudności jest to, że Bóg postanowił pozostawać niewidzialnym. To, co jest
niewidzialne, zazwyczaj jest niezauważane. Tracimy nawyk uznawania Boga za właściciela wszystkiego, władcę i źródło zaspokojenia naszych potrzeb.
Gdy dowiedziałeś się o Bożej roli, być może zastanawiasz się, czy Bóg pozostawił jakąkolwiek
odpowiedzialność nam, ludziom. Pan dał nam ogromną odpowiedzialność.

Kiedy właściciel wrócił, rozliczył wszystkich z tego, na ile
wierni okazali się w zarządzaniu jego własnością. Właściciel pochwalił wiernego sługę, który otrzymał pięć talentów: Dobrze, sługo
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię
postawię: wejdź do radości twego pana! (Mt 25,21). Ciekawe, że sługa,
któremu powierzono dwa talenty, otrzymał identyczną nagrodę
jak ten, który dostał pięć talentów (patrz Mt 25,23). Bóg nagradza wierność i nagroda nie zależy od kwoty, za którą jesteśmy
odpowiedzialni.
Musimy być wierni, niezależnie od tego, czy dostaliśmy dużo,
czy mało. Ktoś kiedyś powiedział: „Nie chodzi o to, co zrobiłbym
z milionem złotych, gdybym go wygrał na loterii, ale co robię z setką, którą mam w kieszeni”.

IE
WAN
INWESTO

Boża odpowiedzialność – podsumowanie

Mamy być wierni, niezależnie od tego, jak wiele Bóg nam powierzył. Ilustruje to przypowieść
o talentach (talent to bardzo duża, ale konkretna suma pieniędzy). Podobnie też [jest] jak z pewnym
człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu
dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden (Mt 25,14-15).

MĄD

Psalm 139,3-4 mówi o Bożym zaangażowaniu w życie jednostki. Widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w całości.
Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze; dni określone zostały, chociaż żaden
z nich [jeszcze] nie nastał (Ps 139,3-4.16). Pan jest tak bardzo zainteresowany naszym życiem, że
zapewnia nas: U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone (Mt 10,30). To nasz Niebiański
Ojciec zna nas najlepiej i kocha nas najbardziej.
Bóg zawiesił gwiazdy na niebie, ukształtował góry na ziemi i potężne oceany, On ustalił losy
narodów. Jeremiasz spostrzegł: Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie (Jr 32,17). Bóg nawet wie,
kiedy wróbel spada na ziemię. W czasie tego studium najważniejsze jest odkrycie tego, kim jest
Bóg i jak bardzo troszczy się o nasze życie, w tym o nasze potrzeby finansowe.

1. Bądźmy wierni w tym, co otrzymaliśmy

CIĘ Ż

On jest Panem każdego człowieka z osobna

CI

Bóg tworzy narody. On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania (Dz 17,26).
Bóg jest ponad wszystkimi przywódcami narodów i ich potęgą. Izajasz mówi: Czy nie wiecie
tego? Czyście nie słyszeli? Czy wam nie głoszono od początku? Czyście nie pojęli utworzenia ziemi? Ten, co
mieszka nad kręgiem ziemi, której mieszkańcy są jak szarańcza, On rozciągnął niebiosa jak tkaninę i rozpiął
je jak namiot mieszkalny. On możnych obraca wniwecz, unicestwia władców ziemi (Iz 40,23-25). Oto narody
są jak kropla wody u wiadra, uważa się je za pyłek na szali. Oto wyspy ważą tyle co ziarnko prochu (...).
Niczym są przed Nim wszystkie narody, znaczą dla Niego tyle co nicość i pustka (Iz 40,15.17).

się od nas wymaga. Ktoś, kto kupił zupełnie nowe dla siebie urządzenie, czyta instrukcję obsługi
dostarczoną przez producenta, by dowiedzieć się, jak tego urządzenia używać. Podobnie i my musimy czytać instrukcję od naszego „producenta” – Biblię – by dowiedzieć się, jak On chce, byśmy
zarządzali Jego własnością.
Gdy będziemy poznawać naszą odpowiedzialność, powinniśmy pamiętać, że Bóg nas kocha
i troszczy się o nas. On jest Bogiem miłosierdzia i łaski. On dał nam te zasady, ponieważ chce dla
nas jak najlepiej. Większość ludzi odkrywa dziedziny, w których nie byli wierni. Nie zniechęcaj
się. Staraj się po prostu wiernie stosować to, czego będziesz się uczył.
Zbadajmy zatem dwa najważniejsze elementy naszej odpowiedzialności.

DZIE

On jest Panem narodów

Boża odpowiedzialność i nasza odpowiedzialność 2.
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2. Bądźmy wierni w każdej dziedzinie
Bóg chce, abyśmy byli wierni w zarządzaniu wszystkimi naszymi pieniędzmi. Niestety, większość
chrześcijan nauczano, jak mają w Boży sposób zarządzać zaledwie dziesięcioma procentami swoich
przychodów – chodzi o dawanie. I choć dziedzina ta jest ważna, tak samo ważne jest dysponowanie
pozostałymi 90 procentami, które zazwyczaj są zarządzane w sposób światowy.
Ponieważ nie nauczono nas biblijnego sposobu zarządzania pieniędzmi, wielu chrześcijan
przyjmuje niewłaściwą postawę wobec rzeczy materialnych. To często prowadzi do podejmowania
złych decyzji finansowych i bolesnych skutków. W Księdze Ozeasza 4,6 czytamy: Naród mój ginie
z powodu braku nauki.

Korzyści wynikające z wiernego zarządzania pieniędzmi
Zarządca to menadżer własności kogoś innego.

Nasza odpowiedzialność

Słowo, które najlepiej oddaje naszą rolę, to zarządca. Zarządca jest menadżerem
czyjejś własności. Bóg dał nam władzę bycia zarządcami. Obdarzyłeś go władzą nad
dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy (Ps 8,7).
Nasza odpowiedzialność podsumowana jest w następującym wersecie: A od szafarzy już tutaj
się żąda, aby każdy z nich był wierny (1 Kor 4,2). Abyśmy mogli być wierni, musimy wiedzieć, czego
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Wierny zarządca doświadcza trzech korzyści.

1. Bliższa więź z Jezusem Chrystusem
Pamiętaj o tym, co Mistrz powiedział do sługi, który wiernie zarządzał Jego pieniędzmi: (…) wejdź
do radości twego pana! (Mt 25,21). Możemy pogłębić przyjaźń z naszym Panem, kiedy będziemy
wiernie dysponować dobrami, jakie nam powierzył.
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2. Boża odpowiedzialność i nasza odpowiedzialność
Ktoś powiedział, że Bóg często daje komuś możliwość uczenia na jakiś temat, gdyż nauczający
tego potrzebuje! Dotyczy to także finansów. Ponieważ moje życie zaczynało się raczej w biedzie,
cieszyło mnie bogacenie się i zauważyłem, jak łatwo było mi zaufać bezpieczeństwu finansowemu.
Jeśli pozwolisz, aby Boże Słowo kształtowało twoją postawę nie tylko w sprawach materialnych,
zobaczysz ogromną poprawę twojej więzi z Bogiem. Gdy poddasz Mu swoją wolę w dziedzinie
finansów, to lepiej zrozumiesz Jego cel dla twojego życia i zaczniesz żyć w większej zgodzie z Jego
zamierzeniami.

2. Rozwój charakteru
Bóg używa pieniędzy, by uszlachetniać nasz charakter. David McConaughy w swojej książce Money
the Acid Test (Pieniądze, próba charakteru), napisanej w 1918 roku, wyjaśnia to tak:
Pieniądze, rzecz najbardziej zwykła z doczesnych, powodują niezwykłe konsekwencje w wieczności. Chociaż może się to odbywać w sposób nieświadomy, pieniądze kształtują ludzi w procesie zdobywania ich, oszczędzania, wydawania i dzielenia się nimi. W zależności od tego, jak są używane, okazują się błogosławieństwem
bądź przekleństwem. Człowiek staje się panem pieniędzy albo pieniądze stają się panem człowieka. Nasz Pan
używa pieniędzy jako narzędzia do testowania nas i do kształtowania nas na swoje podobieństwo.
W całym Piśmie znajdujemy zależność pomiędzy rozwojem charakteru ludzi a tym, jak zarządzają oni pieniędzmi. Pieniądze są uważane za wskaźnik prawdziwego charakteru człowieka. Być
może słyszałeś powiedzenie, że „pieniądze mówią” – i tak w istocie jest. Można dużo powiedzieć
o charakterze człowieka, gdy przeanalizuje się jego operacje finansowe, ponieważ wydajemy pieniądze na to, co jest dla nas najważniejsze.

3. Uporządkowanie naszych finansów
Kiedy zastosujemy Boże zasady, zaczniemy wychodzić z długów, będziemy mądrzej wydawać
pieniądze, zaczniemy oszczędzać na przyszłość i więcej będziemy dawać na dzieło Boże.

Zasady wierności
W przypowieści Jezusa możemy znaleźć ważne zasady dotyczące wierności.

Boża odpowiedzialność i nasza odpowiedzialność 2.

Jeśli marnujesz dobra materialne, które zostały ci powierzone, możesz nie dostać nic więcej.

2. Musimy być wierni w małych rzeczach
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy,
ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.
Ewangelia Łukasza 16,10
Skąd będziesz wiedział, czy twój syn dobrze będzie dbał o swój pierwszy samochód? Zobacz,
jak dbał o swój rower. Skąd będziesz wiedział, że sprzedawca dobrze obsłuży poważnego klienta?
Oceń, jak obsługiwał drobnych klientów. Jeśli ktoś okazał się wierny w małych rzeczach, Bóg wie,
że może powierzyć mu większą odpowiedzialność. Małe rzeczy są małymi rzeczami, lecz wierność
w małych rzeczach to wielka sprawa.

3. Musimy być wierni w zarządzaniu dobrami innych ludzi
Wierność w zarządzaniu dobrami innych w pewnym stopniu wpływa na
Czy wiesz, że…
to, jak wiele zostaje nam powierzone. Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie
Dwie na trzy osoby musiaokazaliście się wierni, kto wam da wasze? (Łk 16,12).
Zasada ta często jest zaniedbywana. Jeden z przyjaciół Howarda Dayłyby się zadłużyć, gdyby
tona pożyczył samochód od swojego znajomego i uszkodził go w wypadku
nie otrzymały następnej
samochodowym. Potem powiedział właścicielowi, co się stało, i oddał samowypłaty.
chód do warsztatu z taką instrukcją: „Naprawcie go tak, żeby wyglądał lepiej
niż przed wypadkiem, a ja za wszystko zapłacę”. Wspaniały przykład!
Kiedy ktoś pozwala ci użyć czegoś swojego, czy dbasz o to, by zwrócić tę rzecz jak najszybciej
i w jak najlepszym stanie? Czy dbasz o mienie swojego pracodawcy? Czy marnujesz prąd, gdy
zatrzymujesz się w hotelu? Niektórym nie powierzono więcej, ponieważ nie okazali się wierni
w zarządzaniu dobrami innych ludzi.
Bóg obiecał, że będzie odpowiedzialny za swoją część związaną z naszymi finansami, nasza
odpowiedzialność to stawanie się coraz wierniejszym i bardziej kompetentnym zarządcą Bożej
własności.

1. Jeśli marnujemy majątek, Bóg może odsunąć nas jako zarządców
Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał
go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł
być rządcą.
Ewangelia Łukasza 16,1-2
Z tego fragmentu wynikają dwie zasady. Po pierwsze, kiedy marnujemy nasze dobra materialne, wychodzi to na jaw i staje się złym świadectwem. Zarządcę oskarżono o to, że trwoni majątek.
Po drugie, Bóg może zdecydować, że nie będziemy już zarządcami, jeśli
marnujemy to, co od Niego otrzymaliśmy.
Jeśli marnujesz to, co zostaPewien biznesmen zarobił w ciągu trzech lat fortunę, po czym zaczął
ło ci powierzone, możesz nie
rozrzutnie wydawać pieniądze. Dwa lata później poinformował swoich
otrzymać nic więcej.
pracowników, że pozostało niewiele pieniędzy i wszyscy muszą oszczędzać. Niedługo potem wyjechał na ekskluzywne wakacje, a w tym czasie nakazał wyremontować swój gabinet, co kosztowało dziesiątki tysięcy złotych. Bóg wkrótce
pozbawił tego człowieka przywileju zarządzania wielkim majątkiem i doprowadził go niemal do
bankructwa.
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Rozdział 2

Moje refleksje

Cokolwiek czynicie,
z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi…
Służcie Chrystusowi jako Panu!

Czego nauczyłem się na temat Bożej i naszej odpowiedzialności:

List do Kolosan 3,23.24

Rozdział 3

Praca
Co planuję robić inaczej:

Inne moje refleksje:

Wykonuj pracę tak, jakby była ona
zlecona przez samego Pana Boga.
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