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                   Edukacja Finansowa Crown
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Twoje finanse wg zasad
 Pisma Świętego

    Cel: Poznanie i zastosowanie Bożych zasad 
        zarządzania finansami.

  Pismo Święte ma wiele do zaoferowania w kwestii 
zarządzania finansami. Poznanie zasad zarządzania 
pieniędzmi o których naucza Pismo Święte ma duży 
wpływ na życie każdego człowieka a wcielenie tych 
zasad w życie prowadzi do wolności finansowej 
i pozwala patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość 
z właściwej – Bożej perspektywy.
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Dlaczego powinniśmy
 rozmawiać o finansach?
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Pieniądze są językiem świataPieniądze są językiem świata..

Słowo Boże jest tłumaczeniem Słowo Boże jest tłumaczeniem 
które prowadzi doktóre prowadzi do

    

Prawdziwej Wolności Prawdziwej Wolności 
Finansowej.Finansowej.
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    Pismo Święte zawiera ponad  2 350  
wersetów dotyczących pieniędzy i majątku.

Dlaczego powinniśmy
 rozmawiać o finansach?
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Powody Duchowe

Sposób, w jaki zarządzamy pieniędzmi ma duży 
wpływ na głębię naszej przyjaźni z Chrystusem!

Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie 
okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam 
powierzy? (Łk 16,11).

Bliska relacja z Chrystusem jest tym, co prawdziwie 
cenne w życiu.
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Karol, gdy Cię ochrzczę...
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Powody Duchowe

Karol, gdy Cię ochrzczę...
...wszystko co znajdzie się pod wodą 

należeć będzie do Boga.
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Powody Duchowe

Pieniądze są największym rywalem Chrystusa jeżeli 
chodzi o sprawowanie władzy nad  naszym życiem.

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).
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Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość 
(miłość) pieniędzy (1Tm 6,10).

     Na każde 99 osób, które potrafią pozostać blisko 
Chrystusa pomimo swojej biedy, zaledwie jedna, kiedy 
już się wzbogaci, potrafi nadal trwać
w bliskiej przyjaźni z Nim.

Powody Duchowe
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Sposób traktowania pieniędzy i zarządzania nimi jest 
zewnętrznym wskaźnikiem naszego stanu duchowego

 

 Objawy:
  * przywiązanie do pieniędzy = niechęć do wspierania  

       kościoła, wspólnot, ubogich.

     

Powody Duchowe
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Powody Praktyczne

    Bóg wiedział, że potrzebujemy mądrości 
w korzystaniu z pieniędzy. W Piśmie Świętym objawił 
swe zasady dotyczące pracy, zarabiania, wydawania, 
oszczędzania, inwestowania, dawania, wychodzenia 
z długów oraz uczenia dzieci, w jaki sposób powinny 
korzystać z pieniędzy.
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Boża odpowiedzialność i moja odpowiedzialność

Właściwe rozumienie Bożej roli i mojej roli porządkuje obszar 
związany z finansami i jest fundamentem naszego zadowolenia.    

   
   Nieuznawanie przez nas Bożej roli = brak zrozumienia, kim On jest.
      

 Bóg = Pan, Właściciel i Władca wszystkiego (Adonai)
 PAN, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię (Iz 51,13).

  Często wykazujemy tendencję do umniejszania Jego roli i traktowania 
Go tak, jakby podlegał ludzkim ograniczeniom.

BOŻA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY
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Bóg jest jedynym właścicielem wszystkiego.

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego 
mieszkańcy (Ps 24,1)

Bo do mnie należy cała zwierzyna po lasach, tysiące 
zwierząt na moich górach. (Ps 50,10)

               

"nasze" pieniądze 
"nasze" firmy 

BOŻA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY

Jego własność, Jego władza, Jego troska
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W Bogu pokładamy nasze bezpieczeństwo.

On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest 
twierdzą moją, więc się nie zachwieję. 

W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, skała 
mojej mocy, w Bogu moja ucieczka. (Ps 62, 7:8)

BOŻA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY

Jego własność, Jego władza, Jego troska
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BOŻA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY
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 Bóg nad wszystkim panuje. 
 Drugą  odpowiedzialnością, jaką Bóg zachował dla siebie, jest 

ostateczna kontrola nad każdym wydarzeniem, jakie ma miejsce 
na Ziemi.

 Bóg kontroluje każde wydarzenie, które dzieje się na ziemi. 
 Cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni na niebie i na ziemi. 

(Ps 135,6).
    Według swojej woli postępuje On z niebieskimi zastępami. Nie 

ma nikogo, kto by mógł powstrzymać Jego ramię i powiedzieć do 
Niego: Co czynisz? (Dn 4,31-32).

BOŻA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY

Jego własność, Jego władza, Jego troska
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    Bóg jest specjalistą od recyclingu 
 ze śmieci życia może uczynić piękne życie!

    Bóg panuje nad trudnymi wydarzeniami. 
      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).

BOŻA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY

Jego własność, Jego władza, Jego troska
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 Bóg zaspakaja nasze potrzeby

Boga  =  Jahwe-Jireh „ Pan zaopatruje” 

Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami 
uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy 
barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. 
I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego 
mówi się po dziś dzień: Na górze Pana jest zaopatrzenie.
 (Rdz 22, 13:14) BW

BOŻA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY

Jego własność, Jego władza, Jego troska
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 Bóg zaspakaja nasze potrzeby

Starajcie się naprzód o królestwo [Boga] i o Jego 
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Mt 6,33).

A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w 
Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę (Flp 4,19).

Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, 
bądźmy z tego zadowoleni! ( 1 Tym 6,8).

BOŻA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY

Jego własność, Jego władza, Jego troska
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Kontrast

BOŻA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY

Ludzie mówią:
To co posiadam jest moją własnością i to ja sam kieruje 
swoim losem.

Pismo mówi: 
To, co posiadam jest  Bożą własnością. On jest Panem 
i władcą, żyjącym Bogiem, który kontroluje wszelkie 
wydarzenia
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Jesteśmy zarządcami (szafarzami) wszystkiego,
 co Bóg, Właściciel wszystkiego, nam powierzył.

Nie jestem już właścicielem “moich” pieniędzy tylko zarządcą 
Bożych pieniędzy.

Chcielibyśmy usłyszeć od Jezusa to co w przypowieści 
o talentach “Dobrze zrobione sługo dobry i wierny”.

NASZA  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY

Nasza wierność
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 Kiedy jesteśmy wierni, odnosimy korzyści w trzech 
 dziedzinach.

- Zbliżamy się do Jezusa Chrystusa,

- Kształtujemy w sobie bogobojny charakter,

- Zaczynamy doświadczać stabilizacji finansowej.

NASZA  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY

Nasza wierność
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Teologia Asceza Sukces Odpowiedzialność

Majątek jest: złem prawem odpowiedzialnością

Pracuję, aby: zaspokoić tylko 
podstawowe potrzeby

stać się bogatym służyć Chrystusowi

Bogobojni ludzie są: ubodzy bogaci wierni

Niebogobojni ludzie 
są:

bogaci ubodzy niewierni

Daję: bo muszę aby dostać więcej bo kocham Boga

Wydaję pieniądze ze strachem i bez 
radości

beztrosko i na 
zachcianki

Odpowiedzialnie
i z modlitwą

NASZA  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY

Wierni właściwej perspektywie
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Wskazówki dla tych, którzy są bogaci:

 -  Nie bądź zarozumiały, 

 -  Nie pokładaj ufności w swoim bogactwie, 

   Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie 
pokładali nadziei w niepewności bogactwa, 
lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela 
do używania (1 Tm 6,17) 

Wierni właściwej perspektywie

NASZA  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY
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Wskazówki dla tych, którzy są bogaci:

    Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa 

[we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia (Łuk 12,15)

 -  Hojnie dawaj, bądź ofiarny 

    Niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, 
uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą 
podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie.(1 Tm 6,18-19).

NASZA  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY

Wierni właściwej perspektywie
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Ludzie mówią:
Bogactwo daje szczęście i poczucie bezpieczeństwa.
Mogę go używać dla mojej własnej wygody tak, jak chcę. 

Pismo mówi: 
Prawdziwa radość wypływa z mojej więzi z Chrystusem. 
Jedynie Jemu ufać będę. Jeśli jestem bogaty, powinienem 
chętnie i hojnie dzielić się z innymi.  

NASZA  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KWESTII PIENIĘDZY

Kontrast
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DŁUG
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