
Elżbieta Wrotek – mężatka i mama dwójki nasto-
latków. Od 1981 r. związana z Ruchem Światło-
Życie, obecnie w Domowym Kościele. Członek 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Od 2008 r. 
współpracuje z Edukacją Finansową Crown. 
Od 2014 r. jest członkiem Rady Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich. 
Z wykształcenia magister inżynier budownictwa 

oraz magister biznesu (MBA). Pracowała zawodowo jako inżynier 
budownictwa drogowego, nauczyciel w technikum, konsultant 
w banku inwestycyjnym oraz asystentka prezesa w firmie handlo-
wej. Prowadzi konsultacje Kompasu Kariery Crown, pisze artykuły, 
razem z mężem organizuje i prowadzi konferencje, kursy finansowe 
Crown oraz rekolekcje. W książce dzieli się doświadczeniem sto-
sowania rad biblijnych w celu uniknięcia pułapek na drodze do 
wolności finansowej.

Autorka przekonuje, że okazując wierność słowu Bożemu w drob-
nych rzeczach jakimi są pieniądze i zarządzając nimi po Bożemu, 
można cieszyć się wolnością finansową i pomagać innym w unika-
niu finansowych pułapek.

Pismo Święte zawiera wiele wskazówek jak posługiwać się pie-
niędzmi, majątkiem i bogactwem stając się dla współczesnych 
chrześcijan poradnikiem do nauki zasad Bożej ekonomii. Wszystkich, 
którzy niezależnie od zasobności portfela chcą doświadczać 
wolności finansowej Biblia uczy mądrego zarządzania finansami 
i życia w granicach Bożego błogosławieństwa. Poznanie rad biblij-
nych może pomóc Czytelnikowi w uniknięciu pułapek opisanych 
w książce. Jakie pułapki można spotkać na drodze do wolności 
finansowej? Jak ich unikać?
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