Grupa „Wierny Zarządca”.
Cele:
1) poznanie Pisma Świętego jako „instrukcji” do zarządzania życiem człowieka, także pieniędzmi oraz
podejmowania codziennych decyzji finansowych dot. firm i finansów rodzinnych z biblijnym
oparciem,
2) zbudowanie „platformy” wewnątrz Wspólnoty Hallelu Jah, która po pierwsze, zapewni wiedzę
o tym, kto jest kim z zawodu, jaką działalność gospodarczą prowadzi etc., żebyśmy mogli
wzajemnie wspierać się, np. poprzez korzystanie ze wzajemnych usług, a po drugie, dostarczy
dodatkowe środki niezbędne do realizacji celów Wspólnoty.
Inspiracja: książka „Twoje pieniądze się liczą” Howarda Daytona, Edukacja Finansowa Crown, Fundacja
Ruchu Nowego Życia, 2008 r. oraz doświadczenia własne w tym zakresie.
Jezus Chrystus mówił często o pieniądzach i własności (16 z 38 przypowieści dot. zarządzania pieniędzmi
i własnością). W Piśmie Św. jest: ok. 500 wersetów poświęconych modlitwie, trochę mniej niż 500
wersetów poświęconych wierze, ponad 2 350 wersetów poświęconych pieniądzom i posiadaniu rzeczy.
Bóg tak wiele o tym mówi, bo chce, abyśmy poznali Jego perspektywę w tej bardzo ważnej sferze
naszego życia. Porusza kwestię pieniędzy, bo pieniądze mają znaczenie.
W życiu człowieka pojawiają się problemy finansowe związane z:
- powiększeniem rodziny,
- perspektywą zbliżających się opłat związanych ze studiami dzieci,
- zadłużaniem na spore kwoty w różnych sklepach, na kartach kredytowych, w swoich bankach,
- etc.
Brak jasnych zasad gospodarowania środkami finansowymi = brak możliwości zapanowania nad
wydatkami!
Często codzienne decyzje finansowe dot. firm i naszych finansów rodzinnych podejmowane są bez
biblijnego oparcia! Większość chrześcijan nie zna bądź nie stosuje w swoim życiu Bożych zasad
finansowych.
Stosowanie zaś tych zasad jest ważne z 3 powodów:
1) Sposób, w jaki zarządzamy pieniędzmi ma duży wpływ na bliskość z Chrystusem.
Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam
powierzy? Ł16,11
Jeśli zarządzamy pieniędzmi właściwie, zgodnie z zasadami Pisma Św., więzy naszej przyjaźni
z Chrystusem będą się wzmacniać. Stosowanie Bożych zasad w sferze finansów przybliża do Chrystusa.
2) Majątek jest największym rywalem Chrystusa, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy nad naszym
życiem.
Majątek walczy o palmę pierwszeństwa w naszym życiu. Jezus mówi nam, że musimy wybrać służbę 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
Nie da się służyć pieniądzom, nawet w małym stopniu i nadal służyć Bogu!
Czy często nie mówimy tak: Boże, możesz być Panem mojego życia, z wyjątkiem moich pieniędzy?

3) Większość życia koncentruje się wokół pieniędzy.
Ile czasu w ciągu tygodnia poświęcamy na zarabianie pieniędzy, na podejmowanie decyzji, jak te pieniądze
wydać, na myślenie o tym, jak je zaoszczędzić lub zainwestować oraz na modlenie się o to, komu część
swoich pieniędzy podarować? Coraz więcej ludzi zastanawia się, gdzie zwrócić się o pomoc? Istnieją
2 podstawowe możliwości: mądrość Boża albo mądrość ludzka.
Niestety, sposób w jaki większość ludzi zarządza finansami stoi w sprzeczności z Bożymi zasadami.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Iz 55,8
Bogu dzięki mamy Pismo Święte jako instrukcję do zarządzania całym życiem, także pieniędzmi.
Spróbujmy poznać biblijne zasady zarządzania pieniędzmi i majątkiem oraz wskazać praktyczne
sposoby wcielania tych zasad w życie, bo kiedy je odkryjemy:
- zbliżymy się do Chrystusa,
- pełniej oddamy się Jemu jako Panu,
- nauczymy się być zadowolonym,
- uporządkujemy swoje finansowe fundamenty.
Ludzie: Bóg nie mam nam nic do powiedzenia o zarządzaniu pieniędzmi; szczęście opiera się na zdolności
do osiągnięcia pożądanego poziomu życia.
Pismo Św.: Jeśli poznasz i wcielisz w życie biblijne zasady zarządzania pieniędzmi, zbliżysz się do
Chrystusa i nauczysz się być zadowolonym w każdych warunkach.
Wierny zarządca – tematy do rozważań:
1) Dług – unikaj!
- Definicja, rodzaje.
- Dane statystyczne.
- Uwagi ogólne.
- Jakie długi są dopuszczalne?
- Pułapka kart kredytowych.
- Jak wyjść z długu.
- Odpowiedzialność związana ze spłatą długów.
- Czy przeznaczyć wszystkie oszczędności na
spłatę długów?
- Bankructwo.
- Poręczanie.
2) Rada – szukaj!
- Gdzie szukać rady?
- Czyich rad należy unikać?
3) Uczciwość – całkowita!
- Dlaczego Bóg wymaga ode mnie absolutnej
uczciwości?
- Jak możemy uciec od pokusy nieuczciwości?
- Co powinniśmy zrobić, gdy byliśmy nieuczciwi?
- Łapówki.
4) Dawanie – hojne!
- Dawanie z właściwą postawą to zasadnicza
kwestia!
- Dawca odnosi korzyści w 4 ważnych dziedzinach.
- Wysokość daru.
- Komu powinniśmy dawać?

5) Praca – ciężka!
- Bóg ustanowił pracę jeszcze przed upadkiem,
zanim pojawił się grzech w życiu człowieka.
- Podstawowym celem pracy jest kształtowanie
naszego charakteru.
- Boży udział w pracy.
- Nasz udział w pracy.
- Odpowiedzialność pracodawcy.
- Emerytura.
6) Inwestowanie – oszczędzaj, inwestuj i dawaj!
- Jak oszczędzać?
- Oszczędzanie długoterminowe.
- Oszczędzanie krótkoterminowe.
- Inwestowanie.
- dawanie, oszczędzanie i inwestowanie.
- Cele inwestycyjne.
- Hazard, gry liczbowe i loterie.
- Spadek.
- Testament.
7) Dzieci – nauczaj!
- Nauczenie dzieci zarządzania środkami
finansowymi jest ważnym składnikiem edukacji:
komunikacja słowna, dobry przykład, praktyczne
działanie, uczenie dzieci.
- Zdobycie doświadczenia w zarabianiu pieniędzy.
- Strategia ku niezależności.
8) Wydawanie – mądre! (budżet)
- Budżet – plan wydawania pieniędzy.
- Jak ustalić budżet.
- Wskazówki budżetowe.

