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Cieszymy się, że podjąłeś decyzję,  
by spędzić czas z Bogiem  
i nauczyć się Jego zasad  

gospodarowania finansami. 

Przygotuj się na podróż,  
która może zmienić twoje życie.



6           Edukacja Finansowa Crown By żyć w wolności finansowej 7

DZIEŃ 1

POCZĄTEK PODRÓŻY!

[Niech da] wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, 
czym jest nadzieja, do której On wzywa,  
czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa  

wśród świętych (…).
Ef 1,16-18

Uwaga! Strefa zmian!

Czy jesteś gotowy na zmiany?
Sposób, w jaki większość ludzi traktuje zagadnienia 

związane z pieniędzmi, pozostaje w głębokiej sprzeczności 
z Bożymi zasadami dotyczącymi finansów. W Księdze 
Izajasza 55,8 Pan mówi: Bo myśli moje nie są myślami 
waszymi ani wasze drogi moimi drogami.

Ponieważ Bóg postanowił być niewidzialnym dla nas, 
wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo jest 

On zaangażowany w kwestię naszych finansów. Chociaż 
niewidzialny, to jest prawdziwy, a sposób, w jaki Go po-

strzegamy, wpływa na przebieg naszego życia. 
Biblia używa ponad dwustu pięćdziesięciu imion 

Boga. Imię, które najlepiej opisuje Jego zaangażowanie 
w nasze finanse, to „Pan” (w znaczeniu Najwyższy Au-

torytet).

Czego możesz się spodziewać?
Podczas tej podróży, mającej na celu poznanie i za-

stosowanie Bożych zasad dotyczących finansów, najpraw-

dopodobniej doświadczysz bliższej więzi z Nim. Bardzo 
możliwe, że odczujesz spadek zadłużenia, wzrost oszczęd-

ności i większą szczodrość w dawaniu, a także wzrost 
zadowolenia, nadziei oraz pewności co do swojej finan-

sowej przyszłości. 
Boże drogi są najlepsze, a Jego Słowo pełne mocy! 

Zatem zacznijmy podróż! 

MODLITWA
Panie, spraw, aby wypełniła mnie chęć poznania 
i naśladowania Ciebie, a moje wszelkie błędne 
pojmowanie zostało oświecone światłem Twojej 
prawdy.
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DZIEŃ 2

ELEMENT ZAUFANIA

Z całego serca Panu zaufaj, nie polegaj na swoim  
rozsądku. Poznawaj Go na każdej swej drodze,  

a On twe ścieżki wyrówna. 
Prz 3,5-6

Komu ufasz?
Pismo Święte przedstawia dokładny obraz tego, kim 

jest Bóg oraz czego pragnie dla ciebie i od ciebie. To wy-

maga jednak podjęcia decyzji. Czy Mu ufasz? Rzeczy-

wiście?
Może się to wydawać proste, ale w istocie – nie jest. 

Jest to prawdopodobnie najważniejsze pytanie, jakie bę-

dziesz sobie ciągle stawiać. Musiałeś na nie odpowiedzieć 
w pewnym aspekcie, gdy postanowiłeś podążać drogą 
Chrystusa. Teraz odkrywasz, że nadal będziesz na nie 
odpowiadać w różnych aspektach przez resztę swojego 
życia.

Gdy podejmujemy różne nasze codzienne decyzje, Bóg 
często pyta: „Czy ufasz mi? Gdzie są twoje granice?”. 
Wielu z nas podświadomie nakreśla granice, które mówią: 
„Ufam ci dotąd, ale nie tam w ciemności, gdzie nic nie 
widzę”.

Pomyśl – ile masz możliwości? Możesz zaufać: 
	 ●	 nieprzyjacielowi, który cię zwodzi
	 ●	 tłumowi 
	 ●	 własnemu osądowi
	 ●	 mądrości Stwórcy

Bądź jak Jozue, który zadeklarował swoje zaufanie 
przez uwiecznione dzięki temu słowa: Ja sam i mój dom 
służyć chcemy Panu (Joz 24,15).

MODLITWA
Panie, spraw, aby moje zaufanie pokładane w Tobie 
rosło i abym coraz bardziej polegał na Tobie.
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DZIEŃ 3

BÓG JEST GODZIEN

Kimże ty jesteś (…)? Zapomniałeś o Panu,  
twoim Stwórcy, który rozciągnął niebiosa  

i położył fundamenty ziemi; 
Iz 51,12-13

Jak sobie wyobrażasz Boga? Znacznie potężniejszy 
niż po prostu nadludzka istota, jest On godzien naszego 
zaufania.

Jest Panem wszechświata. Podnieście ku górze wasze 
oczy i patrzcie: Kto stworzył te [gwiazdy]? – Ten, który  
w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po 
imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie 
wymknie (Iz 40,26).

Jest Panem narodów. Bóg stworzył narody. On z jed-
nego [człowieka] wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamiesz-
kiwał całą powierzchnię ziemi. Określił [im] właściwe 
czasy i granice zamieszkania (Dz 17,26).

Jest Panem jednostek. (…) w Twojej księdze zostały 
spisane wszystkie dni, które zostały przeznaczone, chociaż 
żaden z nich [jeszcze] nie nastał (Ps 139,16).

Bóg zawiesił gwiazdy na sklepieniu niebios, ukształto-

wał ziemię przez wypiętrzenie gór i utworzenie potężnych 

oceanów oraz określił los narodów. Jak zaobserwował Jere-

miasz: Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie (Jr 32,17). Bóg 
wie, kiedy wróbel upada na ziemię. Nasze ludzkie umysły 
nie są w stanie pojąć wielkości Boga, ale nasze wyobraże-

nie o tym, kim jest, powinno być stale doskonalone. Nic 
nie jest tak istotne dla naszego zaufania.

MODLITWA
Panie, pomóż mi przestać tworzyć Ciebie na moje 
podobieństwo. Rozwijaj moje wyobrażenie tego, 
kim naprawdę jesteś, abym mógł Ci bardziej ufać 
i wielbić Ciebie pełniej.
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DZIEŃ 4

BOŻA PRACA

(…) wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do 
Ciebie, Panie, należy królowanie – Ty, co nad wszystkim 

panujesz.
1 Krn 29,11-12

Czy chciałbyś nieść brzemię Boga? To prosta recepta 
na frustrację!

Biblia ukazuje podział odpowiedzialności w kwestii 
naszych pieniędzy. Mówiąc wprost, Bóg spełnia swoją 
rolę, my również mamy swoją do wypełnienia. To w Jego 
gestii jest najtrudniejsza odpowiedzialność, nas natomiast 
obarcza obowiązkami odpowiednimi do naszych możli-
wości.

 1. Bóg jest właścicielem. Wiele wersetów potwier-

dza tę prawdę i stanowi dla nas podstawę zrze-

czenia się własności wszelkiego majątku na rzecz 
Boga.

 2. Bóg ma pod kontrolą wszystko – nawet trudne 
zdarzenia. Ja jestem Pan i nikt poza Mną. Ja 
czynię światło i stwarzam ciemności, sprawiam 
pomyślność i stwarzam niedolę (Iz 45,6-7).

Bóg z miłością używa trudnych sytuacji, aby osiągnąć 
swoje zamierzenia, rozwijać nasz charakter i dyscyplino-

wać swoje dzieci.
Możesz być spokojny, bo nasz kochający Niebiański Oj-

ciec panuje nad każdą sytuacją, w jakiej się kiedykolwiek 
znajdziesz. Każdą z nich wykorzysta w dobrym celu.

 3. Bóg zaspokaja potrzeby. Chociaż Bóg wymaga 
od nas, byśmy pracowali (więcej na ten temat póź-

niej), to obiecuje, że zaspokoi nasze potrzeby.

MODLITWA
Panie, dziękuję Ci, że niesiesz brzemię tak ciężkich 
obowiązków. Pomóż mi świadomie oddać je pod 
Twoją opiekę.
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DZIEŃ 5

CZY JA ZARZĄDZAM?

Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu 
jeden, każdemu według jego zdolności.

Mt 25,15

szKolenie z zarządzania
Czy wiedziałeś, że jesteś menedżerem? Bożej własno-

ści? Chociaż to On jest obarczony ciężarem odpowiedzial-
ności posiadania i kontrolowania wszystkiego oraz zaspo-

kajania potrzeb, ma również dla nas wiele do zrobienia. 
Zakres naszej odpowiedzialności jest podsumowany 

następująco: A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy 
z nich był wierny (1 Kor 4,2). Aby być wiernym, trzeba 
wiedzieć, czego się od nas oczekuje. Na szczęście Bóg 
przekazał nam mnóstwo wskazówek, bo bardzo nas kocha. 
Nasza wierność zaczyna się od studiowania Jego Podręcz-

nika Właściciela – Pisma Świętego – po to, by dowiedzieć 
się, jak powinno wyglądać nasze zarządzanie. 

zbaCzanie z drogi
Gdy odkryjemy obszary, w którym nie byliśmy uczciwi, 

czy to z powodu niewiedzy, braku wiary, czy buntu, musimy 
pamiętać, że częścią bycia wiernym jest powracanie. Nasz 

kochający Ojciec, jak zostało to pokazane w przypowieści 
o synu marnotrawnym (Łk 15,11-31), czeka z utęsknieniem 
na nasz powrót. On daje taką możliwość. Dlatego zapewnia 
nas: Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny 
i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej 
nieprawości (1 J 1,9).

Nie daj się zniechęcić. Po prostu powróć do wiernego 
zarządzania. 

MODLITWA
Panie, naucz mnie, jak wiernie zarządzać.


