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Sesja 1

Biblia a zawartość twojej kieszeni
Przestań, przestań, nie bij mnie Biblią po głowie! Niech Bóg zostanie w kościele, tutaj zajmujemy się interesami!

Ile razy słyszeliśmy te słowa! Czy tobie też
ktoś coś takiego powiedział? Wielu z nas nie
jest łatwo zbudować pomost między Słowem
Bożym a sprawami finansowymi. Dla niektórych naśladowców Chrystusa jedyny związek
między Biblią a ich kieszenią ogranicza się
do pytania, czy ta pierwsza jest wystarczająco mała, aby zmieścić się w kieszeni!
Jednak Pismo Święte ma wiele do powiedzenia
na temat twoich finansów. Parafrazując słowa
R.C. Sproul’a z książki In Search of Dignity
(W poszukiwaniu godności), można powiedzieć, że o tym, jak zarządzamy swoim majątkiem, decydują nasze wartości społeczne.
Zwróćmy uwagę na następującą sekwencję:
nasze wartości społeczne wynikają z naszych
wartości moralnych, a nasze wartości moralne
wynikają z naszego światopoglądu, na który
składa się między innymi wiara w istnienie lub
nieistnienie Boga oraz realizowanie wymagań,
jakie On stawia wobec naszego życia. Czy dostrzegasz ten związek? Teologia, jaką wyznajemy, jest ściśle powiązana z zawartością naszego portfela, co sprawia, że Pismo Święte dla
chrześcijan powinno być podstawowym podręcznikiem w dziedzinie finansów.
W Biblii nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, jak wiele środków powinniśmy zainwestować w lokatę oszczędnościową, a ile w rynek akcji, ale znajdziemy Boże zasady, zgodnie z którymi powinniśmy zarządzać swoimi
finansami, co z kolei wpłynie na nasze inwestycje krótko-, średnio- i długoterminowe.
Słowo Boże najpierw ukazuje nam potrzebę poddania się panowaniu Jezusa Chrystusa, a potem stawia nas w obliczu pierwszego konfliktu lojalności: Żaden sługa nie może
dwom panom służyć... Nie możecie służyć
Bogu i Mamonie (Łk 16,30). Rozumiemy to
tak: sposób zarządzania naszymi pieniędzmi
pokazuje, jak wygląda nasze życie duchowe.
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Dobry tego przykład znajdujemy w Ewangelii Mateusza 25,31-46. Jezus, przemawiając do
grupy religijnych ludzi, opisał, jak w przyszłości w czasie Sądu Ostatecznego wyglądać
będzie uzasadnienie wyroku zbawienia lub
potępienia. Jezus mówi, że nastąpi oddzielenie owiec od kozłów. Z innych fragmentów
Pisma wiemy, że o tym, kto jest owcą, a kto
kozłem, decyduje wcześniej posiadana wiara.
Wskaźnikiem obecności tej przynoszącej zbawienie wiary są czyny człowieka. Czyny mają
oczywiście swój finansowy wymiar.
Wiemy, że każdy człowiek, który będzie w niebie, znajdzie się tam dzięki Bożej łasce, którą
przyjął przez wiarę. Istotne w tej historii jest
znaczenie, jakie Jezus przywiązuje do naszego
postępowania w najczęściej skrywanej dziedzinie naszego życia – zarządzaniu finansami.
Ukazuje się w tej wypowiedzi ważna koncepcja biblijna dotycząca finansów: sposób,
w jaki zarządzamy swoim majątkiem (małym
czy dużym), jest zewnętrznym wyrazem naszej wewnętrznej kondycji duchowej.
Używając współczesnego języka, Jezus pyta:
Czy jak byłem głodny, przeznaczyliście swoje pieniądze, aby zapewnić mi posiłek, przynajmniej kupić mi kanapkę? Czy gdy chciało mi się pić, kupiliście mi jakiś napój? Czy
gdy jako emigrant przyjechałem do waszego kraju, zaprosiliście mnie do swego domu
na kilka dni, abym mógł znaleźć jakąś pracę
i mieszkanie? Kiedy nie miałem ubrań, czy
kupiliście mi jakąś odzież? Kiedy przebywałem w szpitalu lub więzieniu, czy poświęciliście swój wolny dzień, aby mnie odwiedzić?
Każde z tych pytań dotyka kwestii finansów.
Wszystkie ukazują społeczne, moralne i duchowe wartości, które powinny być owocem życia
chrześcijanina, który wzrasta i coraz lepiej rozumie, jak należy żyć w zgodzie z Pismem Świętym nie tylko w niedzielę, ale przez cały czas.
Biblia ma wiele wspólnego z zawartością naszych kieszeni... znacznie więcej, niż tylko to,
że w kieszeni może się znaleźć.

Biblia o Finansach
Wizja
Sprawić, aby uczniowie Chrystusa w każdym narodzie
wiernie realizowali Boże zasady finansowe w każdej
dziedzinie swego życia.

Misja
Misją Edukacji Finansowej Crown jest zapewnienie
ludziom z całego świata możliwości poznania, zastosowania i nauczania Bożych zasad finansowych po to,
by głębiej poznali Chrystusa, mieli większą możliwość
służenia Mu i by pomogli sfinansować wypełnienie
Wielkiego Nakazu Misyjnego.

Zasadnicze wartości
Wartości Crown
Modlitwa
Nieustannie się módlcie

Doskonałość
Służenie
i nauczanie innych
najlepiej jak
potrafimy

Trafność
Chrystus
Biblia jako

w Centrum
podstawa

Nauczanie
tego, co potrzebne,
w sposób zrozumiały
dla wszystkich
kultur i pokoleń

Własność
Uznanie, że Bóg jest właścicielem
wszystkiego, co mam do dyspozycji
Boży udział

Nasz udział
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Sesja 2

Crown na świecie
7 programów
Edukacja Finansowa Crown pragnie dotrzeć do ludzi na całym świecie w sposób, który
będzie zrozumiały dla przedstawicieli wszystkich kultur i pokoleń. Nasze podejście, oparte
na 7 programach, umożliwia nam dotarcie do mężczyzn i kobiet z różnych środowisk i na
każdym kontynencie z nauczaniem o Bożych zasadach finansowych.

•
•
•
•

•
•
•

Biblia o Finansach
I. Wstęp – Dlaczego powinniśmy rozmawiać o pieniądzach?
1. Powody duchowe

A. Sposób, w jaki zarządzamy pieniędzmi, ma duży wpływ na głębię naszej relacji przyjaźni z Chrystusem. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? (Łk 16,11).
Bliższa relacja z Chrystusem jest tym, co prawdziwie cenne w życiu.

Finansowe ABC – program dedykowany szkoleniu szeroko pojętego grona liderów lokalnych społeczności poprzez konferencje Crown organizowane na całym świecie. Wszyscy
przeszkoleni liderzy otrzymują doskonale przygotowane materiały, dzięki czemu mogą nauczać Bożych zasad finansowych innych ludzi pozostających w sferze ich wpływów.
Pogłębione Przygotowanie Liderów – wszechstronny program szkoleń i certyfikacji
dla osób, które pragną rozwijać się w dziedzinie biblijnego zarządzania (szafarstwa). Po
ukończeniu szkolenia osoby te są odpowiednio wyposażone, aby stać się przywódcami
w zakresie szafarstwa w kościołach i wspólnotach.
Małe Grupy – Kursy – najbardziej treściwy z programów Crown i przynoszący największą przemianę życia. Unikatowy wzorzec dla małych grup, połączony ze zrozumiałymi
i praktycznymi materiałami, zapewnia każdemu uczestnikowi spotkań głębokie i osobiste
doświadczenia. Ten program obejmuje także szkolenia dla liderów małych grup.
Ogólnodostępne Seminaria i Konferencje – po setkach seminariów i konferencji w ponad
30 krajach rozumiemy, z jakimi problemami zmagają się osoby stanu wolnego i w związkach małżeńskich, młodzi i starsi. Seminaria i konferencje prowadzone przez Crown zapewniają tak duchową, jak i praktyczną pomoc w takich dziedzinach, jak: zmniejszanie
długów, wydawanie, planowanie wydatków, oszczędności na emeryturę i mądre zakupy.
Wszystkie seminaria są prowadzone przez instruktorów z certyfikatem Crown.
Działalność przez Media – program, który dociera do milionów osób na całym świecie poprzez audycje radiowe i telewizyjne, transmitowane przez tysiące stacji w różnych
krajach. Aktualne i istotne artykuły, książki, materiały i strony internetowe wzbogacają każdego dnia życie ludzi na każdym kontynencie.
Program dla Środowisk Gospodarczych – głęboko wierzymy, że działalność gospodarcza jest unikatową platformą, dzięki której wielu wierzących może stać się solą
i światłem w swoim otoczeniu. Ten program skupia się na stworzeniu warunków, w których liderzy świata biznesu mogą doświadczyć przemiany życia osobistego oraz sposobu,
w jaki prowadzą działalność gospodarczą.

B. 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).

C. Sposób traktowania pieniędzy i zarządzania nimi
jest zewnętrznym wskaźnikiem naszego stanu
duchowego. 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 (Łk 16,10).

Zadaj sobie pytanie:
Czy można mi zaufać
w wielkiej rzeczy?

2. Powody praktyczne

Coaching – Crown oferuje indywidualny coaching osobom, które potrzebują dodatkowej pomocy w stosowaniu Bożych zasad w zarządzaniu swoimi finansami. Szkolimy
i wystawiamy certyfikaty trenerom, którzy oferują swoje usługi w lokalnych kościołach i wspólnotach.
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II. Boża odpowiedzialność i nasza odpowiedzialność w kwestii pieniędzy
1. Boża odpowiedzialność

A. Wszystko należy do Boga. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat
i jego mieszkańcy (Ps 24,1).

B. Bóg nad wszystkim panuje. Cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni na niebie
i na ziemi (Ps 135,6).

Filozofie:

Ascezy

OdpOwiedzialnOści

sukcesu

Posiadanie jest:

Złem

Odpowiedzialnością

Należnym prawem

Pracuję, aby:

Zaspokoić tylko
podstawowe potrzeby

Służyć Chrystusowi

Stać się bogatym

Bogobojni ludzie są:

Ubodzy

Wierni

Bogaci

Bezbożni ludzie są:

Bogaci

Niewierni

Ubodzy

Daję:

Bo muszę

Bo kocham Boga

Aby dostać więcej

Wydaję pieniądze

Ze strachem i bez
radości

Odpowiedzialnie
i z modlitwą

Beztrosko
i na zachcianki

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

III. Praca

Zadaj sobie pytanie:
Czy jestem wiernym
zarządcą (szafarzem)?

2. Nasza odpowiedzialność w kwestii pieniędzy
A. Jesteśmy zarządcami (szafarzami) Bożej własności. (Szafarz jest zarządcą majątku innej osoby.) (Ps 8,5-8)

B. Mamy być wierni w zarządzaniu majątkiem, jaki Bóg nam powierzył. A od
szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny (1 Kor 4,2).

1. Bóg stworzył pracę dla naszej korzyści. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał (Rdz 2,15). Bóg stworzył pracę dla
naszej korzyści w wolnym od grzechu środowisku Ogrodu Eden.

2. Boża perspektywa na pracę

A. Praca jest konieczna. Sześć dni pracować będziesz (Wj 34,21). Kto nie chce
pracować, niech też nie je! (2 Tes 3,10).
C. Mamy być wierni właściwej teologii. (2 Tm 3,16)

E F C
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Ręka gorliwych
zdobędzie władzę,
a leń pracować
musi pod batem

B. Praca kształtuje charakter. Ręka gorliwych zdobędzie władzę, a leń pracować musi pod batem (Prz 12,24).

4. Nasza odpowiedzialność w kwestii pracy.

A. Mamy pracować dobrze. Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się
według twych sił (Koh 9,10). Ludzka pilność – cennym bogactwem (Prz 12,27). Ten,
kto w pracy opieszały, jest bratem niszczyciela (Prz 18,9). Pracowaliśmy w trudzie
i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem... aby dać
wam samych siebie za przykład do naśladowania (2 Tes 3,8-9).

C. Pracujemy dla Chrystusa. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana,
a nie dla ludzi... Służcie Chrystusowi jako Panu! (Kol 3,23-24).

B. Nie powinniśmy pracować za dużo. Sześć dni
pracować będziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj
tak w czasie orki, jak w czasie żniwa (Wj 34,21).

Pracuj pilnie,
ale nie przepracowuj się.

3. Boża odpowiedzialność w kwestii pracy

A. Bóg daje nam umiejętności potrzebne do pracy. Wszyscy zręczni mężowie, którym Pan dał mądrość i umiejętność, aby umieli wykonać wszelką pracę...
(Wj 36,1 BW)

B. Bóg jest źródłem naszych sukcesów. Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się
dobrze... jego pan spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze
wiedzie, cokolwiek czyni (Rdz 39,2-3).

C. Bóg decyduje o awansach i osiągnięciach. Bo nie ze wschodu ani z zachodu, ani
z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie, lecz Bóg jedynie jest sędzią – tego
zniża, tamtego podnosi (Ps 75,7-8).

E F C

C. Mamy być uczciwi. Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego (Kpł 19,11).

D. Mamy szanować naszych pracodawców. Niewolnicy [pracownicy]! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym
(1 P 2,18).

E. Mamy szanować współpracowników i nigdy ich nie oczerniać. Nie oczerniaj
sługi [pracownika] przed panem [pracodawcą], by cię nie przeklął, byś nie poniósł
kary (Prz 30,10).

E F C
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Zestawienie dochodów i wydatków
Data

Opis

Wysokość
wydatku

Wysokość
dochodu

Akt Przeniesienia
Praw Własności
Dnia _________ roku ______________, _____ ja, (my), niżej podpisany(-i),
przenoszę(-imy) na Boga własność następujących rzeczy:

Świadkowie, przed którymi jestem(-śmy)
odpowiedzialny(i), uznając, że nasz
majątek należy do Pana.

Zarządcy powyższego majątku:

__________________________________

_____________________________

__________________________________

_____________________________

__________________________________
__________________________________
Dokument ten nie ma mocy prawnej i nie stanowi podstawy do przekazania majątku.
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Kto jest prawdziwym właścicielem?
Kiedy Hiob stracił wszystko, spojrzał na swoją
żonę i powiedział: Dał Pan i zabrał Pan. Niech
będzie imię Pańskie błogosławione! (Hi 1,21)
Jak to możliwe, że zareagował w ten sposób
na swoją sytuację? Ponieważ Hiob rozumiał,
że jest jedynie zarządcą i wykonawcą Bożego
planu oraz że to Bóg jest prawdziwym właścicielem wszystkich rzeczy, które powierzone
są jego opiece. Nawet jego dzieci należały do
Boga. Przykład Hioba, jaki znajdujemy w Piśmie Świętym, pomaga nam zrozumieć kluczową zasadę zdrowego zarządzania pieniędzmi, koncepcję „szafarstwa”.
Szafarz to osoba, która zarządza dobrami innego człowieka. By lepiej zrozumieć tę koncepcję, możemy porównać niektóre z imion,
których Bóg używa wobec siebie z imionami,
które nadał nam.

Bóg

My

Pasterz

Owce

Ojciec

Dzieci

Wieczny

Para wodna

Stwórca

Proch

Krzew winny

Latorośle

Głowa

Ciało

Pan/Mistrz

Szafarz/zarządca/sługa
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Wszystkie te pary imion uwypuklają kontrast między nami i Bogiem oraz opisują jakiś aspekt naszej relacji z Nim. Terminy, które wiążą się z finansami, Pan/Mistrz oraz Szafarz/zarządca/sługa, mówią o zakresie naszej
odpowiedzialności.
Weźmy inny przykład. Idziemy do banku,
otwieramy konto i deponujemy na nim nasze
pieniądze. Zawarta umowa daje bankowi pewne prawa, w tym prawo zarządzania naszymi pieniędzmi i inwestowania ich, dopóki nie
zdecydujemy się ich wypłacić.

ponowaliśmy w banku i możemy je stamtąd
wypłacić, kiedy tylko chcemy.
To samo jest prawdą w przypadku Boga. Każdego miesiąca On powierza nam środki finansowe,
oddając je nam w zarząd i oczekując, że zwrócimy Mu je z nadwyżką. Mamy prawo zarządzać
nimi – oszczędzać, pożyczać innym lub inwestować (dawanie jest inwestowaniem w wieczność,
a wydawanie jest inwestowaniem w ziemskie
dobra). Lecz czy mamy prawo uważać, że Boże
depozyty tak naprawdę należą do nas? Nikt, nawet sługa „zły i gnuśny” nie odważył się tak sądzić (Mt 25,24-26). Gdyby tak było, jego pan
nie nazwałby go „złym i gnuśnym” sługą, lecz
„złym i gnuśnym” złodziejem!
Słowo Boże uczy nas: Do Pana należy ziemia
i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkań-

cy (Ps 24,1). Wszystko należy do Boga i On
nigdy nie przekazał ludziom prawa własności
do swego stworzenia. Im szybciej zerwiemy
swe emocjonalne przywiązanie do rzeczy, jakie posiadamy, tym lepiej. Niewłaściwe emocjonalne przywiązanie bardzo utrudnia efektywne zarządzanie.
Czasami ludzie mówią mi: „Mieliśmy tak
wielkie długi, że straciliśmy dom”. A ja odpowiadam: „Wiecie, dlaczego go straciliście?
Ponieważ należał do was”.
Pierwszym krokiem do uzdrowienia naszej
sytuacji finansowej jest mentalna rezygnacja
z prawa własności do rzeczy, które posiadamy, abyśmy mogli zacząć podejmować decyzje, kierując się sposobem myślenia obiektywnego zarządcy.

Jako zarządca, bank może pożyczać nasze pieniądze innym ludziom, z odpowiednim oprocentowaniem. Może także pobierać od nas
opłaty za świadczone nam usługi: prowadzenie konta, wyciągi, wykonywane przelewy,
korzystanie z kart.
Z drugiej strony bank jest zobowiązany wypłacić nam wszystkie nasze pieniądze, co do
grosza, kiedy tego zażądamy. Jeśli wypiszemy
przelew dla pana Kowalskiego, bank jest zobowiązany przelać wskazaną przez nas kwotę na jego konto. Bank nie może napisać do
nas listu: „Proszę nie zlecać już żadnych przelewów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dysponujemy pańskimi pieniędzmi i postanowiliśmy je zatrzymać!”
Przypomnijmy sobie tylko chaos, demonstracje i akty agresji, jakie wybuchły w Ekwadorze i Argentynie, kiedy banki postanowiły wstrzymać wypłaty pieniędzy swoim klientom. Ludzie odpowiedzieli agresją, ponieważ
decyzja banków nie była sprawiedliwa. Te pieniądze nie należały do banków ani do rządu;
banki jedynie zarządzały nimi w imieniu ich
prawdziwych właścicieli, czyli tych, którzy je
tam zdeponowali.
Prawo jest w tym wypadku oczywiste: to my
jesteśmy właścicielami pieniędzy, które zde-
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