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Moc pieniędzy
Niezależnie od czasu i szerokości geograficznej wydając pieniądze
„głosujemy nimi” wskazując na życiowe priorytety, co wyraża sentencja:
„Pokaż mi swoje rachunki, a powiem Ci co jest dla Ciebie ważne”.
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Odkąd wymyślono pieniądze, rywalizują one z Bogiem o pierwsze
miejsce w sercu człowieka. Pieniądze to coś więcej niż tylko środek
płatniczy umożliwiający wymianę dóbr. Pieniądze w ręku człowieka,
to papierek lakmusowy wskazujący na jego zasady i wartości:
−

jeśli ktoś wydaje więcej pieniędzy niż
zarabia, to przekracza nie tylko granice
zdrowego rozsądku, ale również granice
Bożego błogosławieństwa;

Pieniądze - jak
papierek lakmusowy

−

jeśli ktoś używa pieniędzy np. jako łapówki, aby coś zyskać lub
uniknąć kary, to pokazuje brak poważania dla prawa kraju, w którym
żyje oraz dla prawa Bożego, gdyż oba prawa zabraniają korupcji;

−

jeśli ktoś koncentruje się na zdobywaniu pieniędzy zaniedbując inne
ważne obszary życia, np. życie małżeńskie czy rodzinne to wskazuje, że
bogactwo, majątek i pieniądze są dla niego najważniejsze.

Pieniądze wpływają na ludzkie emocje i postawy życiowe. Amerykański
ekonomista John Kenneth Galbraith powiedział, że: „Pieniądz jest rzeczą
niezwykłą. Obok miłości to najsilniejsze źródło szczęścia człowieka. Wraz ze
śmiercią wzbudza natomiast największy lęk”. Posiadanie pieniędzy może
dawać poczucie pewności siebie, własnej wartości i bezpieczeństwa, często
pomaga określić prestiż społeczny. Z kolei brak pieniędzy może wywoływać
lęk, stres i niepewność, niską samoocenę, a nawet spadek satysfakcji z życia.
Pan Bóg wiedział, że zarządzanie finansami będzie sprawiać ludziom
kłopoty, dlatego w Piśmie Świętym zostawił konkretne wskazówki, jak sobie
radzić z pieniędzmi, majątkiem i bogactwem. Również Jezus, gdy nauczał
w przypowieściach, wybierał często pieniądze, aby przy ich pomocy
wizualizować Swoje przesłanie (w 16 z 38 ewangelicznych przypowieści
pojawiają się kwestie finansowe).

7

Moc pieniędzy

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego
będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie
trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie
(Łk 16,13).
Mamona
bożek pieniędzy

„Mammon” to słowo wywodzące się od
aramejskiego słowa „ma`mon” oznaczającego zysk,
bogactwo, pewność, zaufanie, bezpieczeństwo.

Powszechnie mamona kojarzona jest z pieniędzmi i bogactwem,
a w chrześcijańskiej interpretacji z mamieniem, pokusą, fałszywym
źródłem poczucia bezpieczeństwa. "Mammon" jest uznawany za bożka
pieniędzy.
Słowo „służyć” oznacza posłuszeństwo, zgodę na pełnienie woli
tego, komu służymy, a określenie użyte przez Jezusa: „nie możecie”
oznacza, że służenie pieniądzom wyklucza służenie Bogu. Dlaczego?
Ponieważ inna jest wola Pana Boga, który pragnie człowieka zbawić,
a inna bożka "Mammona", który chce człowieka ograniczyć do
doczesności, a docelowo zniszczyć i uniemożliwić dostąpienie zbawienia!
Okazuje się, że niezależnie od czasu i szerokości geograficznej
wydając pieniądze „głosujemy nimi” wskazując na życiowe priorytety,
co wyraża sentencja: „Pokaż mi swoje rachunki, a powiem Ci co jest dla
Ciebie ważne!”.
Gdybym miał pieniądze…
Czasami pojawiają się myśli, że gdybyśmy znaleźli lepiej płatną pracę,
mieli więcej pieniędzy, to nasze życie wyglądałoby inaczej, może
bezproblemowo. Wielu ludzi patrzy na pieniądze z perspektywy, że to one
mogłyby być siłą sprawczą dobrych rzeczy w ich życiu: wygodnego
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mieszkania, szybkiego samochodu, pięknych wakacji, dobrej szkoły dla
dzieci, pomyślnej przyszłości.
Wielu ludzi myśli: „Gdybym miał pieniądze to…”. Takie myślenie
często pojawia się, gdy przestajemy Boga traktować jako Pana,
a zaczynamy służyć pieniądzom. Zupełnie inaczej brzmi stwierdzenie:
„Gdyby Bóg zechciał, to”… stałoby się to lub coś innego. Taka postawa
wynika z wiary, że to Bóg jest Wszechmogący i że jako Stwórca panuje
nad światem, od Niego zależy nasz los, a nie od pieniędzy.
Przez całe życie pozostajemy wobec wyboru
komu służyć: Bogu czy Mamonie. Każda decyzja
finansowa dowodzi, komu służymy.

Komu służyć?
Bogu czy Mamonie

Badania licznej grupy wierzących w Stanach Zjednoczonych pokazały,
że jeśli chodzi o sprawy finansowe, osoby religijne, wyznające wartości
chrześcijańskie i oddane Bogu, często zachowują się w ten sam sposób, jak
osoby niewierzące np. 40 procent z nich wydawało więcej niż zarabiało,
a 20 procent z nich było na krawędzi rozwodu z powodu problemów
finansowych.
Ojciec Raniero Cantalamessa OFMcap podczas homilii w Bazylice św.
Piotra w Wielki Piątek 2014 roku powiedział: „We współczesnym świecie
pieniądz jest jakby anty-bogiem, ponieważ tworzy alternatywny
wszechświat duchowy. Ludzie przestają pokładać ufność w Bogu,
a zaczynają swoje nadzieje wiązać z pieniędzmi. Pieniądz staje się dla
wielu ludzi bogiem widzialnym w przeciwieństwie do Boga prawdziwego,
który jest niewidzialny. Biblia mówi, że wszystko jest możliwe dla tego, kto
wierzy (zob. Mk 9,23), a świat podpowiada, że wszystko jest możliwe dla
tego, kto ma pieniądze”.
Pamiętajmy, że pieniądze wymyślono po to, aby służyły człowiekowi
i nie dajmy się złapać w pułapkę służenia Mamonie.
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Warto pamiętać, że zależymy od Boga, a nie od pieniędzy.
Zarządzajmy pieniędzmi mądrze! Wskazówki jak to robić znajdziemy
w Biblii!

Refleksje:
• Jakimi wartościami kieruję się w życiu?
• Jakie mam priorytety?
• Komu służę?

Moja piramida wartości:

Zarządzanie finansami po Bożemu
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Pieniądze a relacje
„Gdy nie wiadomo o co chodzi, to z pewnością chodzi o pieniądze” – to
przysłowie można śmiało stosować do opisywania emocji w relacjach
międzyludzkich.
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Pieniądze są narzędziem w walce o serca chrześcijan i ich wzajemne
relacje, dlatego Pismo Święte w wielu wersetach radzi jak mądrze nimi
zarządzać. Coraz powszechniej jest lansowana w świecie kultura
konsumpcjonizmu tworząca nieustannie nowe pragnienia i zachcianki, stąd
trudno jest skupić myśl na tym, co nie przemija i trwa wiecznie.
Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6,21).
Pismo Święte mówi, że to, co uważamy za swój skarb, zawładnie
naszym sercem. Ten skarb jest istotą naszego życia, bo wypełnia nasze
myśli i motywuje do działania. Troszcząc się o ten skarb angażujemy
pieniądze, czas, siły, zdolności i talenty oraz relacje.
Relacje kształtujemy wypowiadanymi słowami (intonacja głosu ma
znaczenie), spojrzeniami interpretowanymi jako przyjazne lub wrogie,
czułymi lub szorstkimi gestami.
Relacje

Słowa, spojrzenia, gesty wywołują emocje, z których rodzą
się uczucia. Uczucia z kolei wpływają na pozytywne lub
negatywne zachowania. Są ukierunkowane na pod-

trzymanie lub zaniechanie jakiejś czynności, np. lęk
skłania do ucieczki, a gniew do atakowania. Pozytywne
emocje dostarczają przyjemności, natomiast negatywne

Emocje

sprawiają przykrość; finanse mają swój udział w powstawaniu pozytywnych
lub negatywnych emocji.
Dobrze znamy przysłowie, że „Gdy nie wiadomo o co chodzi, to
z pewnością chodzi o pieniądze”. Ma ono również zastosowanie do
emocji, które są wywoływane przez ludzkie nawyki finansowe i sposób
zarządzaniem finansami. Na tym polu często dochodzi do nieporozumień
i emocjonalnych konfrontacji pomiędzy ludźmi. Dlaczego?
Po pierwsze, pochodzimy z różnych rodzin, środowisk, czasami kultur
i do wzajemnych relacji wnosimy to, czego nauczyliśmy się w domu

Pieniądze a relacje
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rodzinnym, w szkole, w pracy, w świecie – różne nawyki finansowe, które
mogą kogoś irytować; różnice w podejściu do zarządzania finansami,
które mogą wzbudzać czyjeś negatywne emocje.
Po drugie, sposób w jaki traktujemy pieniądze i sposób, w jaki nimi
zarządzamy mówi o tym, jakimi jesteśmy ludźmi, co kryje nasze serce,
jakie mamy priorytety. Priorytety pokazują komu służymy i tym kimś
może być Bóg, człowiek, może też być to jakaś idea, przedmiot lub
czynność. Ludzie, którzy u podstawy hierarchii wartości stawiają
pieniądze, poświęcają wszystko, aby osiągnąć dobrobyt materialny
niszcząc przy tym inne wartości. Budowanie relacji potrzebuje jako
fundamentu kilku wspólnych wartości, na których można oprzeć taką
budowlę.
Prześledźmy kilka obszarów, na których dochodzi do emocjonalnych
napięć i nieporozumień w związkach małżeńskich z powodu pieniędzy:

Zarabianie
pieniędzy

Najczęściej wzajemne pretensje rodzą się gdy druga
osoba przyjmuje postawy skrajne: lenistwo albo pracoholizm.
Nie każdy rodzaj pracy i sposób zarabiania pieniędzy
jest akceptowany przez drugą stronę.
W niektórych związkach małżonkowie rywalizują ze
sobą o wysokość dochodów.
Również wyjazdy służbowe rozluźniając więzy
emocjonalne mogą się przyczynić do rozpadu relacji.

Konsekwencją nadmiernego zapożyczania się lub
poręczania cudzych kredytów często jest niewola
finansowa. Jeżeli w planie wydatków obsługa zadłużenia
staje się największą pozycją, to dosyć szybko pojawia się
konieczność dorabiania do pensji.

Pożyczanie
pieniędzy

Pieniądze a relacje

Dodatkowa praca ogranicza czas przeznaczony dla
rodziny lub na odpoczynek, może spowodować przemęczenie, drażliwość, niepokój o przyszłość, które stają
się uczuciami dominującymi inne, przyjemniejsze uczucia.
Wolność i swoboda działania dłużnika jest ograniczona.
Podejmowanie zobowiązań bez wiedzy i zgody
współmałżonka może zapoczątkować małżeński kryzys.
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Pożyczanie
pieniędzy

Częstą przyczyną nieporozumień jest niewłaściwe
wydatkowanie wspólnych środków, np. nieuzgodnione
i nieprzemyślane zakupy.
Napięcia i wzajemne pretensje pojawiają się gdy
Wydawanie małżonkowie ukrywają przed sobą wydatki, co jest
pieniędzy traktowane jako brak lojalności i zrozumienia, a czasami
nawet jako zdrada.
Do powstawania konfliktów przyczynia się również
notoryczne, nieodpowiedzialne przekraczanie budżetu, np.
impulsywne lub kompulsywne wydatki ponad możliwości
finansowe rodziny.
Napięcia w relacjach pojawiają się przy różnicach w stosunku do ryzyka inwestycyjnego. Ryzykowne inwestycje
często są źródłem niepokoju i utraty poczucia bezOszczędzanie
pieczeństwa przez osoby, które nie akceptują wysokiego
i
ryzyka. Stres związany z obawą o ewentualne straty może Inwestowanie
przekładać się na utratę zaufania do osoby, która obiecuje
pieniędzy
zyski trudne do zagwarantowania.
Kolejnym powodem napięć w relacjach jest próba
realizacji nieuzgodnionych celów. Jeśli oszczędzanie
pieniędzy przez jednego małżonka staje w opozycji do
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rozrzutności drugiego, to brak wzajemnego zrozumienia
jest powodem wykłócania się o swoją rację.

Darowizny

Oszczędzanie
pieniędzy

Hojność i gotowość do dzielenia się z innymi, jeśli
swoim zakresem wykracza poza budżet, w konsekwencji
może prowadzić do małżeńskich konfliktów, ponieważ
rodzinie zaczyna brakować środków do zaspokojenia
własnych potrzeb.
Nierzadko duże emocje powstają z powodu odmiennego nastawieniu do dawania – jeden małżonek jest
hojny, a drugi jest sknerą.
Czasami napięcia w relacjach małżeńskich wywołuje
przesada w realizacji moralnych zobowiązań jednego
współmałżonka wobec rodziców/ teściów lub brak takiej
pomocy wynikający z buntu przeciwko wparciu jakie
miałoby wynikać z przykazania „ czcij ojca i matkę” .

Refleksje:
• Jakie nawyki finansowe osób bliskich wywołują u mnie negatywne
emocje?
• W jaki sposób moje nawyki finansowe wpływają na relacje z innymi?

Zarządzanie finansami po Bożemu

15

Boża i ludzka ekonomia
W ludzkiej ekonomii sukces mierzy się tym, co posiadamy, a w Bożej
ekonomii sukces mierzy się tym, co mamy w sercu: jaki mamy stosunek do
pieniędzy i w jaki sposób zarządzamy finansami – człowiek patrzy na to,
co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce ( 1 Sm 16,7b) – czy
obchodzimy się z pieniędzmi jako ich właściciele czy zarządcy?
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Znam chrześcijan, którzy uważali, że finanse, to dziedzina życia, której
nie powinni łączyć ze sprawami Bożymi, ponieważ pieniądze kojarzą się
z czymś „brudnym”. Zmienili zdanie, gdy odkryli, że Bóg stwarzając
człowieka wiedział, że zarządzanie pieniędzmi będzie sprawiać mu
trudności, dlatego w Biblii dał wiele wskazówek jak to robić zgodnie
z Jego wolą. Te wskazówki, to nic innego jak zasady Bożej ekonomii,
których stosowanie pomaga żyć w wolności finansowej.
Dla mnie wolność finansowa oznacza nie tylko chęci, ale też
możliwość pełnienia woli Bożej bez względu na sytuację materialną tzn.,
że ani brak pieniędzy, ani ich nadmiar nie jest przeszkodą zewnętrzną
i wewnętrzną w byciu człowiekiem wolnym, dyspozycyjnym wobec Boga.
Bóg powierza człowiekowi na czas ziemskiego życia majątek
i pieniądze, które Sam traktuje jako drobne rzeczy (zob. tytuł fragmentu
Łk 16,10-13: „Dobry użytek z pieniądza” w Biblii Tysiąclecia), aby
sprawdzić jakim on będzie zarządcą. Jeśli okaże się wierny, może
spodziewać się, że w przyszłości otrzyma od Boga „prawdziwe dobro”.
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. Jeśli więc w zarządzie
niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe
dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem
nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? (Łk 16,10-12).
Fundamentalny wpływ na stosunek do pieniędzy i sposób zarządzania
finansami ma to, czy pieniądze traktujemy jako właściciele, czy jako
zarządcy. Jaka jest różnica?
Właściciel uważa, że ma prawo postąpić ze swoją
własnością w taki sposób, jak zechce np. wszystko
może skonsumować, a nawet roztrwonić, podzielić się

Właściciel

17

Boża i ludzka ekonomia

z innymi lub ryzykownie zainwestować. Właściciel
uważa, że sposób zarządzania finansami jest wyłącznie
jego sprawą i nikt nie ma prawa go pouczać lub
osądzać.

Właściciel

Zupełnie inną postawę w stosunku do pieniędzy
będzie prezentował zarządca, który wie, że musi się
liczyć z wolą ostatecznego Właściciela, Boga. Po
pierwsze musi poznać Jego cele i zamiary, poznać Jego
priorytety i dowiedzieć się, na czym ostatecznemu
Zarządca

Właścicielowi zależy, czego oczekuje od zarządcy.
Zarządzając finansami zarządca powinien planować
swoje działania i kontrolować ich wykonanie,
wykazać się odpowiedzialnością w podejmowaniu
decyzji i wiernością wobec woli ostatecznego
Właściciela, bo z każdej decyzji w przyszłości będzie
rozliczony.

Stawił się więc pierwszy i rzekł: "Panie, twoja mina
przysporzyła dziesięć min". Odpowiedział mu: "Dobrze, sługo
dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny,
sprawuj władzę nad dziesięciu miastami!" (Łk 19,16-18).
Wierność w małych rzeczach to wielka rzecz. Właściwa perspektywa
może uchronić przed pułapką aspirowania do bycia ostatecznym
właścicielem, który zarządza sprawami finansowymi po swojemu i nie
dopuszcza do głosu prawdziwego Pana i ostatecznego Właściciela przy
podejmowaniu decyzji. Oczywiście, gdyby Bóg zechciał, mógłby nie
zgodzić się na ludzką samowolę i tak jak ziemscy przedsiębiorcy zwolnić
nieposłusznego managera.
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Boża i ludzka ekonomia

Cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni na niebie i na ziemi
(Ps 135,6).
Ale Bóg nie rozwiązuje ludzkich spraw na siłę i na siłę nie
uszczęśliwia. Boża ekonomia to miłość, która pozwala człowiekowi
popełniać błędy, aby w końcu z własnej woli chciał popatrzeć na świat
z właściwej perspektywy.
Brak właściwej perspektywy jest bardzo niebezpieczny i ma ogromną
siłę niszczącą. W czasie wielkiego amerykańskiego kryzysu w latach
1929-1933 ludzie w ciągu jednego dnia tracili swoje majątki. Podobno
niektórzy z nich rozwiązywali problemy finansowe popełniając
samobójstwo. Nie tylko wtedy, ale i współcześnie są ludzie, którzy sens
istnienia uzależniają od posiadanego majątku. Pismo Święte tłumaczy
i przypomina, że zostaliśmy stworzeni, aby panować i zarządzać Bożym
stworzeniem.
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym
od istot niebieskich…. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami
rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy (Ps 8,5-8).
Właściwa perspektywa wynika ze świadomości, że
jako człowiek jestem obdarzony godnością zarządcy,
a Bóg jest Panem i Stwórcą świata, ostatecznym
Właścicielem wszystkiego, co znajduje się na ziemi.

Właściwa
perspektywa

Współczesny człowiek niechętnie zależy od kogokolwiek i czegokolwiek; do tego stopnia niechętnie, że próbuje podporządkować sobie nawet
siły natury. Tymczasem ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy
(zob. Ps 24,1) należy do Boga. To Bóg, nie człowiek kontroluje
okoliczności. Co więcej, obiecał zaspokajać nasze potrzeby. I można na
Nim polegać, ponieważ jest wierny i prawdomówny.

Boża i ludzka ekonomia
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Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane
(Mt 6,33).
W jaki sposób Bóg zaspokaja nasze potrzeby? Najczęściej używa do
tego naszej pracy. My jednak często nie poprzestajemy na potrzebach.
Chcemy więcej i oczekujemy, że Bóg będzie zaspokajał również
pragnienia i zachcianki. Niektórzy traktują Boga jako swojego
zarządcę, który ma pomyślnie realizować ich plany i pomysły
finansowe.
Nigdy nie powinniśmy zapominać, KTO jest prawdziwym Panem
stworzenia i ostatecznym Właścicielem wszelkich dóbr ziemskich,
a kto zarządcą i powinien być wierny.

Refleksje:

• Kto jest właścicielem moich finansów? Ja czy Bóg?
• Czy jestem wierny w drobnych rzeczach?

Zarządzanie finansami po Bożemu
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Pracować czy zarabiać?
Praca ma wymiar osobisty i społeczny, wpływa na większość obszarów
naszego życia, nie tylko na życie zawodowe, ale również na życie małżeńskie
i rodzinne.
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Pracować czy zarabiać?

Zanim podjęłam pracę zawodową, jako studentka pracowałam
dorywczo szyjąc ubrania, zbierając owoce, sprzątając mieszkania. Przez
9 lat, z roczną przerwą na studia podyplomowe, pracowałam w wyuczonych
zawodach, a po urodzeniu dzieci, od 1998 roku przez 5 lat, pracowałam na
pełnym etacie jako matka, realizując najważniejszy projekt życia. Kiedy
dzieci rozpoczęły edukację przedszkolną, a potem szkolną wróciłam do
aktywności zawodowej i próbowałam pogodzić ich wychowywanie z pracą
zarobkową. Nie udało mi się – działania, które podejmowałam jako matka
i jako pracownik firmy handlowej były dalekie od wymarzonego ideału,
dlatego zrezygnowałam z pracy zarobkowej. Miało to trwać kilka miesięcy
i przekształcić się w pracę na połowę etatu, ale wyszło inaczej;
zaangażowałam się w pracę wolontaryjną w Kościele i zdałam na Boże
prowadzenie w kwestii rozwoju dalszej kariery zawodowej.
Dzisiaj wiem, że każda podejmowana przeze mnie praca:
łatwa lub trudna, lubiana przeze mnie lub nie,
skomplikowana lub prosta, intelektualna lub fizyczna miała

Praca
rozwija
umiejętności

znaczenie, ponieważ dzięki niej rozwijałam się i zyskiwałam nowe
umiejętności, gromadziłam zasoby, które wykorzystuję dzisiaj. Nauczyłam
się myśleć o pracy jako odpowiedzialności, potrzebie i sposobie na życie –
to motywuje mnie do działania, nie lubię bezczynności. Każda praca, którą
wykonuję daje mi poczucie wartości i godności. Kiedy mogę pracować
to czuję, że żyję, że jestem potrzebna – to wspaniałe uczucie.
Praca z Bożej perspektywy
Pierwszą rzeczą, jaką Bóg uczynił w Raju, w życiu Adama było
wyznaczenie mu pracy.
Pan Bóg wziął, zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie
Eden, aby uprawiał go i doglądał (Rdz 2,15).
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Pracować czy zarabiać?

Od początku istnienia człowieka na ziemi praca była mu potrzebna,
a nawet konieczna do zdobywania pożywienia i do „czynienia sobie ziemi
poddaną” (Rdz 1,28). Jan Paweł II w encyklice „Laborem exercens” z 1981
napisał: „Praca jest obowiązkiem i człowiek powinien pracować zarówno ze
względu na nakaz Stwórcy, jak też ze względu na własne człowieczeństwo,
którego utrzymanie i rozwój domaga się pracy” (LE nr 16).
Powołanie jakie człowiek otrzymał od Boga w ogrodzie Eden było
zaproszeniem do współtworzenia świata i zarządzania nim, przyjaznego
obcowania z Bogiem. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre a nawet
bardzo dobre. Jednak wielu ludziom praca kojarzy się nie tyle z aktem
stworzenia, tylko z konsekwencją grzechu Adama, stąd ich niewłaściwe
nastawienie do pracy i zrozumienie sensu pracy. Grzech Adama sprawił, że
praca czasami przynosi więcej bólu i daje mniej radości (zob. Rdz 3,16-19),
pracy towarzyszy wysiłek, a czasem nawet frustracja, w pracy zmagamy
się z wyczerpaniem, zniechęceniem, z klęskami i niepowodzeniami,
czasami z niepokojem.
Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie
będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie
dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież
pokarmem twym są płody roli. W pocie, więc oblicza twego
będziesz musiał zdobywać pożywienie (Rdz 3,17-19).
Praca źródłem
błogosławieństwa

Pomimo trudu i wysiłku jaki często towarzyszy pracy
sama praca nigdy nie została pozbawiona wartości i celu.
Dzięki pracy możemy tworzyć nowe towary i usługi. Praca

jest dla człowieka źródłem błogosławieństwa.
Praca to coś więcej niż czynność, która pozwala zarobić pieniądze – praca
przynosi człowiekowi wiele korzyści: daje utrzymanie, umożliwia rozwój
i kształtowanie charakteru, a kiedy pracujemy, w rzeczywistości służymy Panu.

Pracować czy zarabiać?

23

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla
ludzi... Służycie Chrystusowi, jako Panu! (Kol 3,23-24).
– w Bożej ekonomii to Bóg jest ostatecznym Pracodawcą.
Dla Boga nasza praca jest czymś tak ważnym, że w Księdze Wyjścia 34,21
przykazał: Sześć dni pracować będziesz, a Paweł Apostoł w Drugim Liście do
Tesaloniczan napisał: Kto nie chce pracować, niech też nie je! (2 Tes 3,10).
W adhortacji apostolskiej „Gaudete et exsultate” papież Franciszek
zachęca do bycia świętym w pracy mówiąc w punkcie 14: „Aby być
świętymi, nie trzeba być biskupami, kapłanami, zakonnikami ani
zakonnicami. Często mamy pokusę, aby sądzić, że świętość jest
zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają możliwość oddalenia się od
zwykłych zajęć, aby poświęcać wiele czasu modlitwie. Ale tak nie jest.
Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe
świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje. Jesteś
osobą konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś
żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża
lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym
wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom.
Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc
dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc
o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych”.
Praca ma wymiar nie tylko osobisty, ale również społeczny, dlatego
wpływa na praktycznie wszystkie obszary życia, nie tylko na życie
zawodowe, ale również na życie małżeńskie i rodzinne.

Pracować czy zarabiać?

Refleksje:

• Czy Bóg jest moim ostatecznym Pracodawcą?
• Czy moja uczciwa i gorliwa praca jest świadectwem dla Kogo pracuję?
• W co angażuję swój czas, siły i zasoby?
• Jaki obraz pracy pokazuję dzieciom?
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Potrzeba czy zachcianka?
Odróżnienie potrzeby od zachcianki czasami sprawia trudność, zwłaszcza
gdy porównujemy się z innymi. Boża ekonomia przychodzi z pomocą
– Biblia definiuje co jest pierwszą potrzebą człowieka.

Potrzeba czy zachcianka?
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Przełom drugiego tysiąclecia to zdecydowanie „tłuste lata” dla naszej
rodziny. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że jesteśmy zarządcami Bożej
własności. Wszystko, co zarobiliśmy, traktowaliśmy jako naszą własność,
dlatego pieniądze wydawaliśmy tak, jak chcieliśmy, mając przekonanie, że
skoro Pan Bóg błogosławił nam finansowo i było nas stać, to nie musimy
opierać się pragnieniom i zachciankom. A było ich niemało! Duży
samochód, aby zmieściły się dzieci, wózek i … wszystko, co ewentualnie
przyda się poza domem, zagraniczne wyjazdy wakacyjne do ciepłych
krajów, nowe ubrania, nowe meble i… pomysłów na wydawanie pieniędzy
nie brakowało. Bez znajomości Bożej ekonomii nie tylko nam łatwo
pomylić potrzeby z pragnieniami ale i z zachciankami.
Biblia przychodzi z pomocą i definiuje
pierwsze potrzeby jako: wodę, chleb (żywność),
odzienie i dom, by osłonić nagość.

Pierwsze
potrzeby

Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy
z tego zadowoleni! (1 Tm 6,8).
Potrzeby – pragnienia – zachcianki
Jak je odróżnić? W zakresie wyżywienia podstawową potrzebą może być
prosty, pożywny posiłek, pragnieniem – posiłek z drogich składników,
lepszej jakości, a zachcianką – posiłek zjedzony w restauracji. W zakresie
ubrania np. na zimę, podstawową potrzebą mogą być ciepłe buty,
pragnieniem – drogie buty, a zachcianką – super drogie, buty markowe itd.
Na przełomie milenium byliśmy świeżo upieczonymi rodzicami, czuliśmy, że życie stoi przed nami otworem, myśleliśmy, że jeszcze długo
będziemy młodzi i zdrowi, będziemy dobrze zarabiać, a skoro kochamy
Boga i On nas kocha, to przecież będzie nam finansowo błogosławił.

Potrzeba czy zachcianka?
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Wstyd się do tego przyznać, ale ponieważ nie znaliśmy Bożej ekonomii
i jej zasad, nie wiedzieliśmy, że „tłuste lata” są po to, aby wykorzystać
koniunkturę i gromadzić zapasy na „lata chude”. Dopiero później
poznaliśmy biblijną radę Józefa sprzedanego przez braci do Egiptu, której
udzielił faraonowi:
Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać piątą część
urodzajów w Egipcie podczas siedmiu lat obfitości. Niechaj oni
nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych,
które nadejdą. Niechaj gromadzą zboże do rozporządzenia
faraona jako zaopatrzenie dla miast i niechaj go strzegą.
A będzie ta żywność zachowana dla kraju na siedem lat głodu,
które nastaną w Egipcie. Tak więc nie wyginie [ludność] tego
kraju z głodu» (Rdz 41,34-36).
My wówczas robiliśmy tylko pozytywne założenia na przyszłość i nie
przewidywaliśmy, – a powinniśmy – że tuż za rogiem czai się kryzys.
Lekcja zadowolenia
Najpierw straciliśmy samochód – został ukradziony, potem oboje
straciliśmy zatrudnienie - zostaliśmy bez dochodów. Zimny prysznic był
nam potrzebny, abyśmy podjęli refleksję nas stylem życia. Przyszedł czas
na analizę rejestru wydatków i wnioski, że można było lepiej zarządzać
finansami. Dom był zawalony wieloma niepotrzebnymi rzeczami, a do
przetrwania potrzebowaliśmy … pieniędzy.
Zmobilizowaliśmy się i ogarnęliśmy finanse,
Jak lepiej
zaplanowaliśmy w jakiej kolejności będziemy
zarządzać finansami?
sprzedawać rzeczy, które miały konkretną wartość;
dostosowaliśmy styl życia do skromnych zasobów. Bóg był dla nas
miłosierny i czas próby nie trwał długo; wkrótce złapaliśmy finansowy
oddech.

Potrzeba czy zachcianka?
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Kilka lat później poznaliśmy Bożą ekonomię i zaczęliśmy planować
wydatki. Zrezygnowaliśmy z impulsywnych zakupów, uświadomiliśmy
sobie, że świat jest wypełniony pięknymi rzeczami, że czasami promocje
przechodzą tuż pod nosem, ale my tego nie potrzebujemy. I nie chodzi
o to, czy nas stać na zakup czy nie – kryterium zakupu stała się dla nas
potrzeba, a nie zachcianka.

Potrzeba
czy
zachcianka?

Nauka odróżniania potrzeb od pragnień i zachcianek polegała na zrozumieniu, że to, co dla jednych jest
potrzebą, np. ubranie dla prezesa reprezentującego
firmę czy prezydenta reprezentującego kraj, dla nas
zdecydowanie będzie zachcianką, ponieważ nie
pełnimy takiej funkcji.

Jako „nawróceni Boży zarządcy” postanowiliśmy być
wierni i cieszyć się tym, co otrzymujemy z Bożej ręki, „Boży zarządcy”
żyć skromnie, nie porównywać się z innymi, nie ulegać
namowom reklam, odrzucić chciwość i kontrolować wydatki. W ciągu
pięciu lat zgromadziliśmy oszczędności, które pozwoliły nam przeżyć
kolejny kryzys. Pan Bóg po raz drugi powiedział; „sprawdzam”. Tym razem
byliśmy przygotowani, wdrożenie zasad Bożej ekonomii zaowocowało.
Nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem.
Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich
w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód
cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę
w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,11-13).
Uwierzyliśmy, że skoro Paweł Apostoł nauczył się być zadowolonym
w każdych warunkach, to i my możemy się tego nauczyć! I uczyliśmy się.
Dzisiaj, porównując nasze budżety z lat chudych i tłustych widzimy

Potrzeba czy zachcianka?
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pomiędzy nimi duże różnice – w latach chudych ograniczaliśmy potrzeby,
a z realizacji niektórych rezygnowaliśmy, aby na dłużej wystarczyło
pieniędzy na pierwsze potrzeby: opłacenie rachunków i jedzenie.
Nauczyć się...
być zadowolonym

Odkryliśmy, że źródłem naszego zadowolenia nie
są dochody i majątek, ale Bóg, który zawsze daje
tyle, ile potrzebujemy, a relacja z Nim jest dla nas
prawdziwym dobrem.

Nigdy nie głodowaliśmy, mamy gdzie mieszkać i w co się ubrać, niektóre
z naszych pragnień spełniają się, a nawet niektóre zachcianki zyskują Bożą
aprobatę. Jesteśmy Bogu za to wdzięczni i wierzymy, że Jego plan jest
najlepszy.

Refleksje:

• Jakie są moje podstawowe potrzeby? Ile pieniędzy potrzebuję, aby je
zaspokoić?
• Co jest moim pragnieniem i zachcianką? Kiedy mogę sobie pozwolić na
ich realizację?
• Czy jestem Bogu wdzięczny za to, czym zarządzam?
• Co jest źródłem mojego zadowolenia?

Zarządzanie finansami po Bożemu
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Wydawać pieniądze spontanicznie czy planowo?
Planowanie pomaga obliczyć ile pieniędzy potrzebujemy, aby przeżyć
miesiąc, a kontrolowanie wydatków uświadamia, że jedna złotówka wydana
codziennie tworzy wydatek (ok.) 30 zł w skali miesiąca, 365 zł w skali roku
i 3 650 zł w skali 10 lat.

Wydawać pieniądze - spontanicznie czy planowo?
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Zanim zaczęliśmy planować wydatki, mieliśmy sporo wymówek, aby
tego nie robić, ponieważ zwyczajnie po ludzku nam się nie chciało.
Uważaliśmy, że nie potrzebujemy dyscypliny finansowej, ponieważ
pieniędzy nam wystarczało i nie zaciągaliśmy długów. Podobnie jak my
myśleliśmy kiedyś, myśli dzisiaj wiele małżeństw.
Co nas przekonało do budżetowania? Świadomość, że jesteśmy
zarządcami Bożej własności, że majątek jest nam dany tylko na czas
ziemskiej pielgrzymki. Spróbowaliśmy i przekonaliśmy się, że planowanie
pomaga efektywniej zarządzać pieniędzmi i kontrolować impulsywne
wydatki, dzięki czemu możemy zwiększyć darowizny i oszczędności.
Planowanie wydatków, to nic innego jak robienie
Zakupy
zakupów „na papierze” poprzez sprawdzanie czy wydatki
„na papierze”
bilansują się z dochodami. Jeśli się nie bilansują, to lepiej
nie wkładać rzeczy „z poza budżetu” do koszyka, lepiej odłożyć ich zakup
na następny miesiąc, bo pod koniec miesiąca może zabraknąć pieniędzy na
podstawowe potrzeby. I tak niestety się dzieje w wielu gospodarstwach
domowych, deficyt jest pokrywany kredytem, który z miesiąca na miesiąc
rośnie.
Ile
potrzebuję?

Z jednej strony sumowanie kwot przy planowaniu
pokazuje, ile tak naprawdę potrzebujemy pieniędzy, aby
przeżyć miesiąc. Z drugiej strony możemy przekonać się,

że nawet drobna kwota np. 10 zł wydana codziennie na coś zbędnego,
w ciągu miesiąca tworzy łączny wydatek w sumie 300 zł. I tak np. u nas robi
się kanapki do pracy, w domu, a kawę wypija na mieście „od święta”. Dzięki
temu około 20 x 30 zł = 600 zł pozostaje w domowym budżecie do
wykorzystania na inne, ważniejsze cele.
Wielu ludzi wierzy, że planowanie przynosi konkretne korzyści, ale wątpi,
czy zmieni ich sytuację finansową. Jak ich przekonać do zmiany zdania?
Jakie mamy argumenty?
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Argumenty za planowaniem:
− Bez planowania wydatki są zazwyczaj większe niż z planem, podobnie
jak zakupy „z listą” lub bez niej.
− Dzięki planowaniu można optymalizować wydatki i zyskać nad nimi

kontrolę.
− Dzięki planowaniu można zmienić nawyki finansowe – jeśli okaże się,

że wydatki w pewnych kategoriach są większe niż pozwala na to
rozsądek, trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski i działać.
− Sporządzenie budżetu nie jest skomplikowane i nie wymaga specja-

listycznej wiedzy ekonomicznej – wystarczy kartka papieru i długopis,
a dla zaawansowanych technologicznie: komputer i arkusz kalkulacyjny.
− Planowanie i systematyczna kontrola nie zajmuje dużo czasu – plany

miesięczne się powtarzają, a codzienne rejestrowanie paragonów
i rachunków nie zajmuje więcej czasu niż odebranie poczty elektronicznej – kilku maili.

Jakie korzyści można odnieść z planowania?
Dzięki planowaniu jesteśmy świadomi swoich potrzeb i tego, na co nas
stać. Mamy wpływ na to, jak wydajemy pieniądze poprzez kontrolowanie
impulsywnych wydatków – możemy świadomie rezygnować z pragnień
oraz zachcianek, na które brakuje środków w budżecie (ewentualnie
zamawiać je u bliskich jako okolicznościowe prezenty).
Dzięki planowaniu i rejestrowaniu wydatków dysponujemy danymi,
które pozwalają realnie planować cele średnio- i długoterminowe. Uczymy
się zarządzać nadmiarem pieniędzy i radzić sobie z ich brakiem. Miesiąc za
miesiącem systematycznie gromadzimy oszczędności, które powstają
z kwot nie wydanych na niepotrzebne rzeczy.

33

Wydawać pieniądze - spontanicznie czy planowo?

Dzięki planowaniu możemy uniknąć błędów, przed którymi przestrzega
Pismo Święte:
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie
oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby
założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc
na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować,
a nie zdołał wykończyć (Łk 14, 28-30).
Do planowania budżetu rodzinnego można wykorzystać znajomość
wydatków z poprzednich miesięcy lub można sięgnąć do danych
statystycznych, np. minimum socjalnego określanego cyklicznie przez
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (dane są dostępne na stronie:
https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne).
A na potrzeby budowania jedności małżeńskiej
w budżecie można uwzględnić dwie dodatkowe

Kieszonkowe
dla żony i dla męża

kategorie: kieszonkowe żony i kieszonkowe męża
tzn. uzgodnione przez małżonków kwoty, z których nie rozliczają się przed
sobą. W ten sposób powstaje praktyczna finansowa przestrzeń na zakup
drobiazgów dla siebie lub prezentu-niespodzianki dla współmałżonka.

Refleksje:
•

Co mógłbym zyskać dzięki planowaniu wydatków? Jakie cele byłyby
bardziej osiągalne?

•

Jak powinien wyglądać mój budżet domowy (w liczbach), aby odzwierciedlał priorytety, które podobają się Bogu?

Zarządzanie finansami po Bożemu
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Pożyczać czy oszczędzać?
Pożyczanie jest łatwe i od razu daje efekty w postaci gotówki,
a oszczędzanie wymaga cierpliwości, systematyczności, wytrwałości
i konsekwencji.
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Dawno temu, aby kupić mieszkanie, AGD do kuchni czy RTV do salonu trzeba było przez wiele lat oszczędzać, odmawiać sobie przyjemności
lub po prostu odkładać drobne sumy „do skarpety” czy lokować je w banku.
Dzisiaj wiele dóbr jest dostępnych „od ręki”, nie potrzebujemy gotówki,
bo można je kupić na raty lub na kredyt. I ludzie z takich możliwości
korzystają, np. najpierw jadą na wakacje, później spłacają raty kredytu
zaciągniętego na pokrycie kosztów wakacji. Można powiedzieć, że teraz jest
lepiej, nie trzeba czekać na nagrodę, nie potrzeba wyrzeczeń, wizyta
w banku załatwia sprawę.
Czy jednak pożyczanie jest korzystniejsze
dla naszej kieszeni od oszczędzania?
Przyjrzałam się pewnej rodzinie, która zdecy-

Co jest korzystniejsze
dla naszej kieszeni?

dowała się oszczędzać drobną kwotę: 2,74 zł dziennie, co było dla nich
prawie nieodczuwalne. Nie musieli z niczego rezygnować, po prostu
nie wydawali drobniaków na batony, soki czy wodę na stacji
benzynowej, itp. To 2,74 zł odłożone dziennie i pomnożone przez 365
dni pozwoliło im oszczędzać 1 000,00 zł rocznie. Byli cierpliwi,
systematyczni i oszczędzali przez 15 lat. Pieniądze deponowali na
koncie oszczędnościowych oprocentowanym w wysokości 2%. Po 15
latach ich oszczędności wraz z odsetkami urosły do kwoty 17 639 zł.
Można powiedzieć, że to niedużo, ale ja już mam kilka pomysłów
na wydanie takiej „niewielkiej” kwoty, która praktycznie wzięła się
z niczego. Zamiast oszczędzać można też 2,74 zł codziennie wydawać
na drobiazgi, płacąc kartą kredytową oprocentowaną w wysokości
10%. Po 15 latach na karcie uzbiera się „niemały” dług w wysokości
29 494 zł, który śmiało można powiedzieć, że wziął się z „niczego”.
Wniosek nasuwa się sam: pożyczanie jest kosztowniejsze od
oszczędzania.
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36

Oszczędzanie i pożyczanie z perspektywy biblijnej
Pożyczanie jest łatwe i od razu daje efekty w postaci gotówki, a oszczędzanie wymaga cierpliwości, systematyczności i konsekwencji. Często
nie widząc od razu efektów oszczędzania – rezygnujemy, gdy tymczasem
niezwykłość procenta składanego polega na pojawieniu się „masy
odsetkowej”, ale odczuwalnej dopiero po 15-20 latach, dzięki której
pojawiają się większe kwoty na koncie.
Nie wiemy co przyniesie przyszłość, lata koniunktury przeplatają się
z latami kryzysu, dlatego biblijna rada udzielona w Księdze Rodzaju
faraonowi przez Józefa jest wciąż aktualna:
Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać piątą część
urodzajów w Egipcie podczas siedmiu lat obfitości. Niechaj oni
nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych,
które nadejdą. Niechaj gromadzą zboże do rozporządzenia
faraona jako zaopatrzenie dla miast i niechaj go strzegą.
A będzie ta żywność zachowana dla kraju na siedem lat głodu,
które nastaną w Egipcie (Rdz 41, 34-36a).

Pożyczać czy oszczędzać?
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Kiedyś ta rada uratowała Egipt od głodu, a kilka lat temu, kiedy straciliśmy dochody, uratowała naszą rodzinę – oszczędności pomogły nam
przeżyć „chude lata”.
Biblia nie tylko dobrze radzi, ale też przestrzega, np. przed pożyczaniem
pieniędzy i poręczaniem cudzych długów:
Ubogim kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik
(Prz 22,7).
Współcześnie zobowiązania finansowe można podejmować na okres
30 lat, a nawet do 50 lat. Moim zdaniem jest to bardzo ryzykowne
i kosztowne, ponieważ im dłuższy jest okres spłaty kredytu, tym większe są
jego koszty: kredyt 30-letni w stosunku do kredytu 10-letniego kosztuje 3-4
razy drożej (zależnie od oprocentowania).
Oczywiście są sytuacje, gdy kredyt pomaga w zdobyciu dachu nad głową, uruchomieniu wartościowej
inwestycji, czy chociażby w zdobyciu wykształcenia,

Czy mam
plan B?

ale zawsze zanim skorzysta się z tej pomocy warto odpowiedzieć na kilka
pytań:
• Na ile lat wziąć kredyt – co może wydarzyć się w tym czasie?
• Jakie jest oprocentowanie kredytu – ile będzie kosztował?
• Co zrobię gdy zabraknie pieniędzy na spłatę kredytu – jaki mam plan B?
Ja jestem zwolenniczką oszczędzania – do zachowania dyscypliny w wydatkach motywuje mnie rada z Księgi Przysłów 21,20: Cenny skarb i oliwa
w domu mądrego, a głupiec je marnotrawi, co w dosłownym tłumaczeniu
znaczy: „Mądry oszczędza na przyszłość lecz głupiec wydaje wszystko, co
ma”.

Pożyczać czy oszczędzać?

Refleksje:
• Jaką kwotę mogę systematycznie oszczędzać? Obliczę to.
• W jaki praktyczny sposób mogę oszczędzać? (skarbonka, konto, itp.)
• Jakie są koszty mojego kredytu? W jaki sposób mogę je zmniejszyć?
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Niewola finansowa… współcześnie!
Niewola finansowa może być konsekwencją niespłacanych długów
własnych lub poręczonych (niespłacanych długów cudzych).
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Stary Testament ostrzega, że Ubogimi kieruje bogaty, sługą wierzyciela
jest dłużnik (zob. Prz 22,7). Tak było kilka tysięcy lat temu, kiedy dłużnik
stawał się sługą lub niewolnikiem wierzyciela, aż do chwili spłaty całego
zadłużenia. A jak jest dzisiaj?
Dzisiaj osoba zadłużona również jest zobowiązana zwrócić dług
wierzycielowi w oznaczonym terminie, ale w praktyce nie funkcjonuje
„niewola fizyczna” gdyby dług nie mógł być spłacony. Dzisiaj niewola
finansowa ma wymiar psychiczny – decyzje dłużnika są determinowane
przez konieczność spłaty zadłużenia – dłużnik nie ma pełnej swobody
w decydowaniu na co może wydać swoje dochody, ponieważ w pierwszej
kolejności powinien spłacać raty kredytu. Osoba zadłużona nie może
sobie pozwolić na brak dochodów i to sprawia, że jest „przywiązana” do
miejsca pracy, a czasami nawet do miejsca zamieszkania.
Współcześnie niewola finansowa ma wymiar psychiczny:
– czasami jest to konieczność pracy bez odpoczynku i ponad siły, bo
wymagają tego potrzeby finansowe,
– to stres wywołany lękiem o utratę mieszkania zakupionego na kredyt
czy leasingowanego samochodu, których właścicielem jest bank lub
leasingodawca,
– to świadomość, że bez względu na życiowe okoliczności, raty
bezwzględnie trzeba spłacać – szczególnie jest to stresujące, gdy
okoliczności się zmieniają, np. następuje utrata zdrowia lub zarobków.
Raczej nie bierzemy pod uwagę faktu, że dług może odebrać nam
możliwość wypełnienia rozeznanej woli Bożej. A jednak tak się zdarza.
Słyszałam historię o małżeństwie, które rozeznawszy wolę Bożą, postanowiło
wyjechać na misje i podjęło przygotowania do wyjazdu. Oboje otrzymali
urlopy bezpłatne w pracy na okres jednego roku. Byli gotowi do wyjazdu,
jednak rok wcześniej podjęli zobowiązanie finansowe wobec banku
kupując nowy samochód na kredyt – do czasu spłaty ostatniej raty
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potrzebowali dochodów. Aby rozwiązać problem, postanowili sprzedać
samochód, okazało się jednak, że jego wartość rynkowa nie równoważy
wartości kredytu. Pragnęli służyć Bogu i pełnić wolę Bożą, ale okoliczności
zewnętrzne im to uniemożliwiły.
Niewola finansowa może być konsekwencją długów własnych lub też
niespłacanych długów cudzych – poręczonych. Art. 876 § 1 Kodeksu
Karnego mówi, że przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się
względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik
zobowiązania nie wykonał. Podobnej rady udziela Pismo Święte:
Nie bądź z tych, co dają porękę, co ręczą za [cudze] długi. Jeżeli
nie masz czym zapłacić, po co mają łóżko zabrać spod ciebie?
(Prz 22,26-27).

Kredyty poręczone

Biblia przestrzega przed żyrowaniem pożyczek,
ponieważ poręcznie kredytu innej osobie jest
potencjalnym wchodzeniem w zadłużenie.

Jak wyjść z długu?
Z pomocą przychodzi nam historia biblijna o zadłużonej wdowie, która
odziedziczyła dług po zmarłym mężu. Nie miała czym go spłacić, dlatego
jej dzieci miały trafić do niewoli, aby odpracować dług na polu
wierzyciela.
Pewna kobieta spośród żon uczniów proroków wołała do
Elizeusza tymi słowami: «Twój sługa a mój mąż umarł. A ty
wiesz, że twój sługa bał się Pana. Lecz lichwiarz przyszedł,
aby zabrać sobie dwoje moich dzieci na niewolników».
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Elizeusz zaś rzekł do niej: «Co mógłbym uczynić dla ciebie?
Wskaż mi, co posiadasz w mieszkaniu?» Odpowiedziała:
«Służebnica twoja nie posiada niczego w mieszkaniu poza
garncem oliwy». On zaś rzekł: «Idź, pożycz sobie z zewnątrz
naczynia od wszystkich sąsiadów twoich, naczynia puste, i to nie
mało. Następnie wrócisz, zamkniesz drzwi za sobą i za synami
i będziesz nalewała do tych wszystkich naczyń, a wypełnione
odstawisz». Odeszła więc od niego <i postąpiła w ten sposób>.
Następnie zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Ci jej
donosili naczynia, a ona nalewała. Kiedy wypełniły się naczynia,
rzekła do syna swego: «Przynieś mi jeszcze naczynie!»
Odpowiedział jej: «Już nie ma naczyń». Wtedy oliwa przestała
płynąć. Poszła więc kobieta oznajmić mężowi Bożemu, który
powiedział: «Idź, sprzedaj oliwę, zwróć twój dług, z reszty zaś
żyjcie ty i twoi synowie!» (2 Krl 4,1-7).
Kobieta nie posiadała niczego wartościowego poza naczyniem z oliwą.
Ale zdarzył się cud i rodzina spłaciła dług, a co więcej zyskała środki na
dalsze utrzymanie. W jaki sposób Bóg pomógł zadłużonej kobiecie
rozwiązać problem długu i ochronić jej dzieci przed niewolą? Czy może
zesłał na rodzinę deszcz złotych monet? Nie, uczynił dla kobiety coś o wiele
bardziej wartościowego: rozmnożył oliwę, którą mogła sprzedać. W ten
sposób poprzez własną pracę miała udział w rowiązaniu problemu.
Niektóre zadłużone osoby czekają na zbawienny
Prawdziwy
deszcz pieniędzy, np. wygrany los na loterii, transakcję
cud
stulecia itp., ale nie domyślają się, że Bóg chce dokonać
większego cudu: chce pomnożyć ich zasoby, pobłogosławić ich talenty
i zdolności, aby nie tyle byli obserwatorami, ile współuczestnikami cudu
wyzwolenia z niewoli finansowej.
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Czego dzisiaj uczy nas historia o zadłużonej kobiecie?
– Zasięgania mądrej rady – kobieta poprosiła o radę bogobojnego
człowieka, Elizeusza: Kobieta wołała do Elizeusza.
– Zrobienia bilansu majątkowego, aby zorientować się czym zarządzamy – Elizeusz zaś rzekł do niej: «Wskaż mi, co posiadasz w mieszkaniu?».
– Zaangażowania własnego talentu lub zaopatrzenia się w narzędzia,
które pomogą wykonać pracę na rzecz spłaty długu – «Idź, pożycz sobie
z zewnątrz naczynia od wszystkich sąsiadów twoich, naczynia puste, i to
nie mało».
– Zaufania Bogu, że udzieli pomocy – kobieta postąpiła zgodnie z radą
Elizeusza: Następnie zamknęła drzwi, synowie donosili naczynia, a ona
nalewała oliwę.
– Wykonania konkretnej pracy na rzecz spłaty długu – kobieta wykonała
swoją część pracy sprzedając oliwę na targu: «Idź, sprzedaj oliwę, zwróć
twój dług».
– Wiary, że Bóg daje więcej niż oczekujemy – «Z reszty zaś żyjcie ty
i twoi synowie!
Każdy może skorzystać z powyższych wskazówek i poradzić się co do
swojej sytuacji finansowej kompetentnych, Bożych ludzi. Zrobić bilans
majątkowy i zobaczyć jakie składniki majątku można sprzedać na poczet
spłaty długu. Koniecznie trzeba się modlić
o Bożą pomoc i i błogosławieństwo w pracy.
Modlitwa i wierność
w drobnych rzeczach
I być wiernym Bogu w drobnych rzeczach,
pracować gorliwie i uczciwie, czasami szukać
lepiej płatnej pracy, planować wydatki cierpliwie czekając na Boże
rozwiązanie, aż przyjdzie.
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Refleksje:
•

Jakie i wobec kogo mam zobowiązania finansowe? Zrobię listę długów,

aby się o tym przekonać!
• Co mógłbym zrobić, aby wyjść z długów? Jaką pracę wykonać? Może coś
sprzedać?

Zarządzanie finansami po Bożemu
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Ile kosztuje dług?
Każdemu kredytowi bankowemu towarzyszą koszty odsetek i prowizja od
udzielonego kredytu. W przypadku pożyczek hipotecznych należy się liczyć
z całą listą tzw. kosztów około kredytowych.
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Ile kosztuje dług?

Znam dłużników, którzy nie znają łącznych kosztów zaciągniętych przez
siebie zobowiązań finansowych. Najczęściej ich wiedza na temat długu
ogranicza się do:
• wysokości pożyczonej kwoty,
• wysokości miesięcznej raty kredytu,
• liczby lat, w ciągu których są zobowiązani zwrócić pożyczkę wierzycielowi.
Wiedza ta w zupełności wystarczy gdy pożyczamy pieniądze od członków rodziny lub przyjaciół czy znajomych, ponieważ najczęściej nasi bliscy
nie naliczają odsetek i dodatkowych kosztów związanych z pożyczką,
a czasami są gotowi na częściowe jej umorzenie, gdy mamy problemy ze
spłatą. I tak np. jeśli pożyczamy od przyjaciela 3 tysiące złotych, to
zazwyczaj zwracamy mu 3 tysiące złotych.
Inaczej ma się rzecz z pożyczkami od instytucji finansowych, które
zarabiają na udzielaniu pożyczek. Banki i parabanki (tych drugich radzę się
wystrzegać) pożyczają pieniądze dla zysku. W przypadku kredytów
bankowych, zanim je zaciągniemy trzeba koniecznie dowiedzieć się jakie
występują dodatkowe koszty kredytu i obliczyć je, aby mieć świadomość
nie tyle jaką kwotę pożyczamy, ale jaką kwotę musimy zwrócić.
Każdemu kredytowi bankowemu towarzyszą koszty odsetek i prowizji.
Czasami w ramach promocji prowizja wynosi zero, ale wszystkie odsetki
zawsze trzeba zapłacić. W przypadku pożyczek
hipotecznych należy się liczyć z całą listą tzw.

Koszty kredytu

kosztów około kredytowych, jak np. prowizja za
udzielenie kredytu, prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, opłata za
wycenę nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości w czasie jej
kredytowania (cesja na bank), ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie
od utraty pracy, ubezpieczenie od niskiego wkładu itd. oraz dodatkowe
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produkty (np. rachunki, karty kredytowe czy produkty inwestycyjne,
które mają pomóc w szybszym spłaceniu kredytu, a w praktyce mogą
się stać dużym obciążeniem, gdy zaczną generować finansowe straty).
W sumie koszty około kredytowe mogą wynieść kilka procent wartości
kredytu.
Największym kosztem kredytu są odsetki. Od czego zależy ich
łączna wartość? Od oprocentowania kredytu oraz czasu spłacania
kredytu, które tworzą tzw. procent składany – jest to sposób
oprocentowania wkładu pieniężnego polegający na tym, że odsetki
za dany okres podlegają kapitalizacji i „składają się" na zysk (w przypadku oprocentowania lokaty jest to zysk klienta, a w przypadku
kredytu jest to zysk wierzyciela) – wypracowywany w okresie następnym.
Przykłady kosztów odsetek dla kilku kredytów hipotecznych:

Do porównania kosztów odsetek dla kredytu w kwocie 300 000 zł
spłacanego w równych ratach wykorzystałam kalkulator kredytowy
dostępny w internecie. I tak, w 2012 roku oprocentowanie kredytów
hipotecznych kształtowało się na poziomie 6,7%. Kilka lat później,
w 2015 roku, banki oferowały kredyty hipoteczne oprocentowane na
poziomie 4,39%. Obecnie, w 2018 roku można znaleźć ofertę kredytu
hipotecznego poniżej 4%, ale wraz z pojawiającą się inflacją koszty
kredytów będą rosły i banki będą podnosiły stopy procentowe.

Ile kosztuje dług?
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Surfując po internecie w poszukiwaniu korzystnych kredytów
znalazłam wiele reklam dotyczących kredytów hipotecznych o następującym brzmieniu: „U nas najniższa rata!”. Co to może oznaczać? Kredyt
będzie spłacany przez bardzo długi okres, ponieważ wysokość raty w dużej
mierze zależy od okresu spłaty kredytu. Trzeba przy tym pamiętać, że im
dłużej spłacamy kredyt, tym więcej on kosztuje.
Jak zatem porównywać oferty kredytowe, gdy mamy do wyboru oferty
kilku banków? Umożliwia to tzw. RRSO – rzeczywista roczna stopa
oprocentowania czyli wyrażony w procentach całkowity koszt kredytu
uwzględniający wszystkie koszty (odsetki, prowizje i inne opłaty), które
kredytobiorca jest zobowiązany zapłacić za kredyt, jak również zmianę
wartości pieniądza w czasie. RRSO jest wyliczana indywidualnie dla
każdego kredytu w zależności od jego wartości, daty udzielenia i czasu
spłaty oraz kosztów kredytu ponoszonych przez kredytobiorcę. Im niższa
wartość RRSO, tym najprawdopodobniej kredyt będzie nas mniej
kosztował.

Refleksja:
• Zmieniam myślenie o kredycie z „ile pożyczam” na „ile muszę oddać”.

Zarządzanie finansami po Bożemu

49

Czy opłaca się być uczciwym?
Uczciwe postępowanie jest kwestią wiary i wierności Bogu w drobnych
rzeczach zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte: 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).
Każda uczciwa decyzja wzmacnia wiarę, ponieważ potwierdza, że nie
musimy brać spraw w swoje ręce. Mamy po swojej stronie
wszechmogącego Boga, który umie zadbać o nasze ziemskie sprawy.

Czy opłaca się być uczciwym?

50

Dla Boga uczciwe postępowanie jest standardem, bo Bóg jest Prawdą
(zob. J 14,6). A czym jest uczciwość dla ludzi?
Dla niektórych uczciwe postępowanie wiąże się z wysiłkiem, podjęciem
trudu, a czasem z „niepotrzebnymi wydatkami” (stratami). Klasycznym
przykładem nieuczciwości jest wynoszenie rzeczy z zakładu pracy. Wiele
osób w ogóle nad tym się nie zastanawia i nie widzi w tym niczego złego.
A przecież wystarczy zadać sobie pytanie: czy to należy do mnie czy do
kogoś innego?
Często tłumaczymy, że firmie czy urzędowi nic złego się nie stanie, jeśli
zabierzemy drobną rzecz do domu, na własny użytek. Ale dlaczego biorę
coś nie swojego? Czy nie jest to czasem oszczędność podszyta chciwością?
Uczciwość
standardem życia

Czasami zdarza się, że drukujemy w miejscu pracy
materiały na użytek własny czy wspólnotowy – na
czyj jest to koszt? Oczywiście pracodawcy, który

kupuje papier i tusze do drukarki, płaci za jej eksploatację.
Nasi znajomi ze wspólnoty kiedyś drukowali w biurze materiały
potrzebne na rekolekcje. Kiedy uświadomili sobie, że są nieuczciwi
„w drobnej rzeczy”, kupili drukarkę, aby kosztami wydruków więcej nie
obciążać pracodawcy. Zachowanie jak najbardziej oczywiste i uczciwe, ale
kiedy o tym opowiedzieli, zawstydzili wiele osób, które nigdy nie myślały,
że postępując podobnie są nieuczciwe.
Kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy
będzie (Łk 16,10).
Brak uczciwości w małych rzeczach prowadzi do bycia nieuczciwym
w rzeczach większych. Aktem nieuczciwości jest dawanie i przyjmowanie
łapówek, aby prezentem skłonić kogoś do podjęcia decyzji na naszą korzyść.
Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają
dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych (Wj 23,8).
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W przekładzie Pisma Świętego z języków oryginalnych z komentarzem
opracowanym z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła przez Zespół
Biblistów Polskich powyższy fragment z Księgi Wyjścia brzmi następująco:
Nie bierz łapówki, bo łapówka wypacza słuszny osąd i powoduje, że
sprawiedliwe słowa są przekręcane. Łapówka niewątpliwie ujawnia intencję
pominięcia „słusznego osądu i sprawiedliwości”, czyli wzięcia sprawy
w swoje ręce z pominięciem poddania się Bożemu prowadzeniu.
A przecież czasami trzeba wziąć krzyż i nieść go przez życie. Jesteśmy
dziećmi Bożymi. Bóg-Ojciec wychowuje nie tylko przez nagrody, ale
czasami poprzez trudy i cierpienie, które kształtują nasz charakter i przez
które możemy (jeśli chcemy) włączyć się w dzieło zbawcze Chrystusa.
Trzeba pamiętać, że postępując nieuczciwie
zachowujemy się tak, jakby Bóg nie istniał. Poprzez
nieuczciwe czyny okazujemy, że Bóg nie jest w stanie
nam dostarczyć tego, czego potrzebujemy, dlatego
bierzemy sprawy w swoje ręce.

Łapówka
wypacza
słuszny osąd

W prawości żyje, kto boi się Pana, człowiek dróg krętych Nim
gardzi (Prz 14,2).
Uczciwe postępowanie zawsze jest kwestią wiary i wierności Bogu
w drobnych rzeczach. Nieuczciwość natomiast narusza przykazanie
miłości, ponieważ postępując nieuczciwie, nawet nie mając takiego
zamiaru, okradamy drugą osobę.
Albowiem przykazania: [….] nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie
inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego jak siebie
samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest
doskonałym wypełnieniem Prawa (Rz 13,9-10).
Nawet jeśli usprawiedliwiamy nieuczciwość, twierdząc że nikt na tym nie
ucierpi, to jednak ucierpi na tym nasza relacja z Bogiem.

Czy opłaca się być uczciwym?

Refleksja:
•

Czy zawsze postępuję uczciwie?
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Dziesięcina i jałmużna
- lekarstwo na chciwość!
Potrzebujemy dawać, aby nie wpaść w pułapkę chciwości i zazdrości,
aby majątek, bogactwo i pieniądze nie stały się dla nas bożkiem.

Dziesięcina i jałmużna - lekarstwo na chciwość!
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Dla wielu współczesnych chrześcijan wielkim odkryciem jest biblijna
dziesięcina. Wciąż praktykuje ją wiele kościołów protestanckich i wspólnot
katolickich, potwierdzając w ten sposób głęboko zakorzenioną w sercu
człowieka potrzebę dziękowania Bogu za wszystko, co otrzymuje z Jego
ręki.
Czym jest dziesięcina? Jaki jest jej sens? Dziesięcina to wymóg Prawa
w Starym Testamencie, który oznaczał ofiarę z 10% dochodów, którą
składano Bogu jako wyraz wdzięczności za opiekę i błogosławieństwo oraz
w dowód wierności Przymierzu. Istniały trzy rodzaje dziesięciny, która
była traktowana jako Boża własność i składana w dowód wdzięczności za
wszystko, co Izraelici otrzymywali z ręki Boga oraz jako wyraz troski
o innych:
– Wsparcie dla Bożych Sług – dziesięcina przeznaczona była dla lewitów,
których zadaniem było służenie Bogu, a którzy nie posiadali
źródła utrzymania, ponieważ nie posiadali ziemi (zob. Kpł 27,30 oraz
Lb 18,21.24.26). Ten rodzaj dziesięciny składano ze wszystkich zbiorów
raz do roku. Lewici z należnej im części również mieli odkładać
dziesiątą część „na ofiarę dla Pana” (zob. Lb 18,26).
– Dziesięcina przeznaczona do spożycia w czasie świętej uczty (zob.
Pwt 14,23).
– Wsparcie dla potrzebujących: obcych, sierot, wdów i lewitów (zob.
Pwt 14,28-29) – tzw. dziesięcina trzeciego roku.
Nowy Testament w kwestii dziesięciny wskazał na coś więcej niż
posłuszeństwo, wdzięczność i wierność Bogu – według Jezusa ważna jest
postawa serca dającego.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie
dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co
ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę.
To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać (Mt 23,23).

Dziesięcina i jałmużna - lekarstwo na chciwość!
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Jezus nie zniósł oddawania dziesięciny, ale zwrócił uwagę na motywację i nastawienie do dawania, podkreślił potrzebę dawania z miłością,
jako wyraz żywej wiary.
Apostoł Paweł w Drugim Liście do Koryntian również wskazał na
właściwą postawę dawania: bez przymusu, bez żalu, hojnie, z radością:
Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać
będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce,
nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę
miłuje Bóg (2 Kor 9, 6-7), a List Jakuba Apostoła uczy, że miłość bliźniego
nie jest samym uczuciem, ale wyraża się przez troskę i działanie (zob.
Jk 2,17), dlatego praca powinna służyć zaspokojeniu nie tylko potrzeb
własnych, ale też i bliźnich:
Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać
potrzebującemu (Kol 4,28).
W pewnym momencie historii, od synodu w Mâcon (585 r.), dziesięcina
stała się w Kościele świadczeniem prawnie obowiązującym i obwarowanym
sankcją ekskomuniki. Początkowo stanowiły ją dobra materialne, a z czasem pojawiła się dziesięcina pieniężna, którą przeznaczano na utrzymanie
duchowieństwa i kościołów oraz pomaganie ubogim.
Dzisiaj dziesięcina jako wymaganie prawne nie obowiązuje. Zniesiono ją
najpierw w krajach objętych reformacją, potem w krajach katolickich,
a w Polsce przestała istnieć po rozbiorach. Jednak nadal dla wielu chrześcijan jest praktyczną wskazówką, jak czynem wyrazić
dziesięcina
wiarę i wdzięczność Bogu za błogosławieństwo i
to
praktyczna
opiekę oraz przekonanie, że są szafarzami dóbr, które
wskazówka
ostatecznie należą do Boga.
Istnienie niektórych kościołów i wspólnot chrześcijańskich w wymiarze
materialnym zależy od składania dziesięciny przez ich członków.
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Dziesięcina i jałmużna - lekarstwo na chciwość!

W Kościele katolickim zamiast dziesięciny obowiązuje piąte przykazanie
kościelne, które brzmi: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”.
Każda parafia oprócz wymiaru duchowego ma również wymiar materialny:
budynki kościelne i kaplice; do dóbr doczesnych parafii zalicza się też
cmentarz, plebanię, sale dla grup duszpasterskich, czy zabudowania
gospodarcze – wszystko to służy wspólnocie, która ma gdzie się modlić,
gromadzić na liturgię i spotkania. To wszystko domaga się właściwego
utrzymania.
Na czym polega praktykowanie dziesięciny? Na odłożeniu dziesiątej części dochodu i przekazaniu jej na cele związane
z rozwojem Królestwa Bożego: na utrzymanie
duchownych i świeckich pracowników kościołów,
zadbanie o kult religijny, na ewangelizację, dzieła
misyjne, charytatywne i edukacyjne Kościoła.

Praktykowanie
dziesięciny

Czym jest jałmużna? Jałmużna jest praktycznym znakiem naszej wiary
oraz miłości do Boga i bliźniego. Jest czymś więcej niż zwykła filantropia,
bo polega na dzieleniu się z bliźnim tym, co posiadamy, w imię
odpowiedzialności, ale przede wszystkim w imię miłości i miłosierdzia.
Chrystus dając nam nowe przykazanie każe kochać nie tylko swoich, ale
Jałmużna

także obcych, a nawet wrogów. Miłość bliźniego nie
jest celebrowaniem więzi wzajemności, ale
otwartością na potrzebujących. Dobry przykład na

ten temat znajdujemy w Liście do Koryntian:
Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły
Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo
i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według
możliwości, a nawet – zaświadczam to – ponad swe możliwości
okazały gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę
współdziałania w posłudze na rzecz świętych (2 Kor 8,1-4).

Dziesięcina i jałmużna - lekarstwo na chciwość!
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Jałmużna to ofiara, to dar miłości, który w praktyce oznacza
ograniczenie własnych wydatków (czyli post), odmówienie sobie
zaspokojenia jakiejś własnej potrzeby, np. jedzenia, ubrania, obejrzenia
filmu w kinie po to, aby za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze móc
zaspokoić potrzebę bliźniego. Sensem jałmużny jest dawanie nie z tego, co
zbywa, ale dzielenie się tym, co przeznaczylibyśmy na własne utrzymanie.
Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej
ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem
wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie (Mt 12,43-44).
Kościół katolicki zwraca uwagę wiernych na jałmużnę w szczególny
sposób w okresie Wielkiego Postu. Dopełniają ją dwa inne czyny pokutne:
post i modlitwa – modlitwa za osoby, z którymi się dzielimy i w intencji
których podejmujemy post.
Nauczyć się dawać
W Bożą pedagogię wychowywania narodu wybranego było wpisane
oddawanie 10% dochodów i zatrzymywanie na swoje potrzeby 90%
dochodów. Również dzisiaj Bóg używa pieniędzy, aby nas wychowywać
i nam błogosławić, ponieważ:
– dawanie jest skutecznym lekarstwem na chciwość i zazdrość – zamiast
koncentrować się na bogactwie, możemy koncentrować się na tym, jak
je z pożytkiem wykorzystać,
– dawanie kształtuje charakter – to Boży sposób na wychowywanie
Nowego Człowieka, podobnego do Jezusa Chrystusa, który nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za
wielu (Mt 10, 45),

Dziesięcina i jałmużna - lekarstwo na chciwość!
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– dawanie pomaga gromadzić skarby w niebie – Gromadźcie sobie skarby
w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie
włamują się, i nie kradną (Mt 6,20),
– dawanie kieruje serce dzielącego się ku Bogu – Bo gdzie jest twój skarb,
tam będzie i serce twoje (Mt 6,21),
– skutkiem dawania może być doświadczenie materialnej obfitości –
Jeden jest hojny, a stale bogaty, a nad miarę skąpy zmierza do nędzy.
Człowiek uczynny dozna nasycenia, obfitować będzie, kto [bliźnich]
napoi (Prz 11,24-25).
Dawanie dziesięciny nie jest Bożym sposobem na zbieranie pieniędzy,
ale Bożym sposobem wychowywania ludzi na podobieństwo Chrystusa.
Dawanie nie tyle jest gestem, ile odpowiedzialnością wiernego zarządcy,
który ma świadomość, że wszystko czym dysponuje na tej ziemi należy do
Boga. To my potrzebujemy dawać, aby nie wpaść w pułapkę chciwości
i zazdrości; aby majątek, bogactwo i pieniądze nie stały się bożkiem!
Wiele osób prywatnych, instytucji świeckich i kościelnych zabiega
o nasze datki, naszą dziesięcinę i jałmużnę. Warto planować dawanie
i praktykować je z radością i miłością, z rozwagą, i proporcjonalnie do
finansowych możliwości.

Refleksje:
•

Jak w praktyce wygląda moje dzielenie się z innymi?

•

Jakie jest moje nastawienie do dawania?
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Czy chrześcijanin
powinien oszczędzać?
Jeśli mamy sposobność do oszczędzania, to powinniśmy to czynić,
podobnie jak Józef oszczędzał zboże w Egipcie w latach obfitości, aby
uratować kraj przed głodem.

Czy chrześcijanin powinien oszczędzać?
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Oszczędzanie to proces gromadzenia środków, a powodów do
systematycznego i wytrwałego oszczędzania jest wiele:
– gromadzenie środków na wydatki okresowe jak np. ubezpieczenie,
opłaty za media, prenumeraty;
– zabezpieczenie środków na nieprzewidziane lub nagłe wydatki w przyszłości jak np. naprawy sprzętu AGD czy RTV, samochodu, itp.;
– planowanie zakupu w przyszłości droższych dóbr trwałego użytku np.
mieszkania, samochodu, mebli, sprzętu AGD lub RTV;
– utrzymanie płynności finansowej i możliwość regulowania zobowiązań
w przypadku choroby, epidemii, kryzysu lub utraty dochodów;
– zabezpieczenie środków na edukację swoją lub dzieci (np. szkoły i studia prywatne lub zagraniczne);
– zabezpieczenie środków do życia na emeryturze;
– zgromadzenie kapitału na inwestycje, aby uzyskać dochody pasywne.
Oszczędzanie zatem jest działaniem przemyślanym i nastawionym na
finansowe zabezpieczenie rodziny na nieznaną przyszłość. Tymczasem
w Ewangelii według św. Mateusza czytamy:
Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić,
ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie
znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Jeśli ziele
na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg
przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary?
(Mt 6, 25.30).
Czy zatem troska o jutro, przezorność i planowanie nie stoi
w sprzeczności z zaufaniem Bogu? Czy godzi się, aby chrześcijanin zamiast
zdać się na Boże prowadzenie oszczędzał i zabezpieczał się? Co więcej,
w cytowanym wyżej tekście, w języku oryginalnym, nie ma słowa
„zbytnio”. Jezus mówi po prostu, aby nie troszczyć się o sprawy doczesne,
ponieważ Bóg sam się o nas zatroszczy! Potwierdza to fragment Listu
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Apostoła Pawła do Filipian:
A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale
w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę (Flp 4, 19).
Słowa Bożego nie można wyrywać z kontekstu, a Stary Testament trzeba
czytać z perspektywy Nowego Testamentu. Jaki jest zatem kontekst słów
Jezusa, aby nie troszczyć się o sprawy materialne?
Fragment „o zbytnich troskach” pojawia się w nauczaniu Jezusa w tzw.
Kazaniu na Górze tuż po wskazówkach o jałmużnie, modlitwie, poście oraz
dobrach trwałych. Poprzedza go wezwanie Nie gromadźcie sobie skarbów
na ziemi (Mt 6,19) i kończy przestroga: Nie możecie służyć Bogu
i Mamonie ( Mt 6,24). I tu jest klucz do zrozumienia o jaką troskę chodzi.
„Mammon” to słowo pochodzenia aramejskiego,
"Mammon"
które oznacza bożka bogactwa. Taki bożek potrafi
bożek bogactwa
usidlić człowieka podobnie jak nić pajęcza, dlatego
Jezus przestrzega, przed służeniem mu. W służbę „bogaceniu się” z jednej strony wpisana jest chciwość, niezadowolenie,
zgorzknienie, zazdrość albo chorobliwe zabezpieczanie się lub z drugiej
strony zabieganie, przemęczenie i ciągły niepokój. Jej efektem są
chorobliwe ambicje i coraz większe niezaspokojone potrzeby. Tymczasem
rozpoznanie prawdziwego Pana, którym jest Bóg i służenie Jemu
prowadzi do życia w równowadze: Dosyć ma dzień swojej biedy (Mt 6,34b).
Przeszłość jest historią, nad przyszłością nie mamy całkowitej kontroli,
natomiast teraźniejszość, jest nam dana i zadana. Bóg oczekuje od nas
wierności i trzeźwego myślenia (zob. 2 Tm 1,7).
Dlaczego warto oszczędzać?
Jako wierni zarządcy dóbr doczesnych, które otrzymujemy od Boga
jesteśmy odpowiedzialni za właściwe wykorzystanie możliwości i sprzy-
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jających okoliczności życiowych, podobnie jak słudzy w Ewangelii
obdarowani talentami (zob. Mt 25,14-30). Sługa, który zakopał talent i nie
pomnożył go, został skarcony przez gospodarza słowami: Głupcze!, Jeśli
mamy sposobność do oszczędzania, to powinniśmy to czynić, podobnie
jak Józef oszczędzał zboże w Egipcie w latach obfitości, aby uratować kraj
przed głodem (zob. Rdz 41, 34-36).
Jeśli Bóg zechce nas uratować, to z pewnością brak oszczędności Mu
w tym nie przeszkodzi. Jednak nie powinno nas to zwalniać z odpowiedzialności za pracę i własne życie. Niektórzy oczekują cudów w nadzwyczajnej Boskiej interwencji,
Odpowiedzialność
za życie
tymczasem śmiało można dzisiaj mówić, że dla
niektórych cudem jest podjęcie przez nich wysiłku
regularnego oszczędzania nawet niewielkich kwot, zapanowanie nad
impulsywnymi wydatkami, aby je zamienić na oszczędności czy skromność,
wytrwałość i systematyczność, które uczą cierpliwości i zaufania Bogu.
Czasami ludzie mnie pytają w co warto inwestować zaoszczędzone
środki: w złoto? Może w nieruchomości? Waluty? Fundusze? Na to pytanie
odpowiadam bez wahania, że jest jedna najlepsza inwestycja, która nigdy
mnie nie zawiodła, bez względu na to, czy na świecie była dobra
koniunktura czy kryzys gospodarczy – to inwestycja w bliską relację
z Jezusem. Liczę na zyski „nie z tego świata”.

Refleksje:
•

Co jest głównym przedmiotem mojej troski, codziennego trudu
i zabiegania?

•

Na jakie cele warto oszczędzać?

•

W co inwestuję czas, środki i pieniądze?

Zarządzanie finansami po Bożemu
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Finanse a małżeństwo
Czy słowa przysięgi małżeńskiej, że ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość
małżeńską oraz, że cię nie opuszczę, aż do śmierci można odnieść do
finansów? Zdecydowanie tak! W jaki sposób?
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„Ślubuję Ci miłość” oznacza troskę o zabezpieczenie
podstawowych potrzeb rodziny i odpowiedzialne podejmowanie decyzji, w tym decyzji finansowych.
Historia pierwszej, w naszym małżeństwie, wypłaty
męża i jego triumfalny powrót z pracy do domu z dwiema
dobrymi wiadomościami mogła położyć się cieniem na
całym związku. Na szczęście była dla nas dobrą lekcją na
przyszłość. Mąż po powrocie do domu powiedział: „Żono,
dostałem dużą wypłatę!!! Udało mi się za nią kupić
fantastyczny aparat fotograficzny z teleobiektywem!!!”.
W czasach PRL-u, kupowanie wyglądało podobnie jak
polowanie – trzeba było mieć szczęście, aby trafić na
towar, dlatego Mirek wracając do domu czuł się
zdobywcą. Jak była moja reakcja? Podobno zapytałam:
„Czy zamierzasz utrzymywać nas z fotografowania?”.

Ślubuję
Ci
wierność

Ślubuję
Ci
miłość

„Ślubuję Ci wierność” oznacza unikanie zdrady
i lojalność, również w sprawach finansowych. Oczywistą
zdradą jest cudzołóstwo, ale do zdrady często prowadzi
omawianie małżeńskich spraw z osobami trzecimi,
uchylanie się od życiowych obowiązków, np. finansowego
utrzymywania rodziny. Inwestowanie pieniędzy za
plecami współmałżonka, pożyczanie pieniędzy lub
poręczanie kredytów bez zgody współmałżonka, to
wszystko jest przejawem braku lojalności i braku
wzajemnego zaufania.

„Ślubuję Ci uczciwość małżeńską” oznacza, że nie będę
wykorzystywać współmałżonka, np. w obowiązkach
związanych z wychowaniem dzieci, prowadzeniem domu,
nie będę okłamywać w sprawach finansowych np. co do
kwot zarabianych i wydawanych pieniędzy itp.

Ślubuję
uczciwość
małżeńską
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Ślubuję,
że nie
opuszczę
Cię aż
do śmierci

„Ślubuję, że Cię nie opuszczę aż do śmierci” oznacza, że
pragnę bliskości i współobecności współmałżonka
w świecie swoich spraw, pragnę też być w pobliżu na
wypadek, gdyby moja obecność była oczekiwana,
pożądana, a na pewno wtedy, gdy jest potrzebna
współmałżonkowi w danym momencie, w danych
okolicznościach.
Czasami powody ekonomiczne są przesłanką do
rezygnacji z małżeńskiej bliskości. Małżonkowie
wyjeżdżają, aby zarobkować z dala od rodziny. Rozłąka
czasami kończy związek.
Ślub uczciwości zobowiązuje

Ślub uczciwości jest filarem podtrzymującym małżeństwo. Jednak
w wielu związkach ten filar się chwieje. Potwierdza to badanie ,,Finansowy Barometr ING” z 2015 roku, zrealizowane przez grupę
badawczą IPSOS w trzynastu krajach m.in. w Polsce, Niemczech, Wielkiej
Brytanii, Francji, Hiszpanii, Holandii i Turcji. Wzięło w nim udział 12743
respondentów, w tym 1037 z Polski. Jakie pytania zadano respondentom
i jakie odpowiedzi uzyskano w Polsce? Co piąta para uważa, że ukrywanie
oszczędności przed partnerem i posiadanie tajemnic finansowych przed
partnerem jest normą. Co czwarta para wydaje pieniądze w tajemnicy
przed partnerem, a 16 proc. respondentów przyznało, że nie zna
zarobków partnera.
Z innego badania „Finanse w związkach” z 2017 roku zleconego przez
Biuro Informacji Kredytowej, wynika że jedna piąta Polaków nie zna
kondycji finansowej partnera, 13 proc. osób twierdzi, że nie stworzyła
wspólnego systemu podziału wydatków, a ponad jedna trzecia ukrywa
wydatki przed swoim partnerem.
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Dlaczego niektórzy okłamują się w sprawach finansowych i nie tylko?
Może uważają, że w ten sposób ochronią współmałżonka przed
cierpieniem. Mamy skłonności do zbyt łatwego rozgrzeszania kłamstw
dotyczących zarobków, ponieważ uważamy, że „mnie też coś się od życia
należy!”. Dopuszczamy kłamstwa dotyczące wydatków usprawiedliwiając
się: „po co ma o tym wiedzieć?”. Jako niewinne, traktujemy kłamstwa
„chroniące” współmałżonka przed wiedzą o zobowiązaniach finansowych, bo „jak nie wie, to się nie denerwuje!”. Jednak każde kłamstwo
uderza najpierw w relację z Bogiem, a następnie w relację z człowiekiem –
kłamstwo zawsze zaprzecza miłości, o czym pisał Paweł Apostoł w Liście
do Rzymian:
Albowiem przykazania: …nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie
inne − streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak
siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu”
(Rz 13,9-10).
Kilka lat temu przed świętami Bożego Narodzenia dałam się naciągnąć
na zakup garnków marnej jakości za wysoką cenę. Czułam, że powinnam
przyznać się do tego mężowi, ale zwyczajnie było mi wstyd, że dałam się
oszukać. Męczyłam się z wyrzutami sumienia, aż w końcu nie mogłam
dłużej znieść tego uczucia i na jednym z dialogów małżeńskich wszystko
wyznałam. Doznałam prawdziwej ulgi i odzyskałam wiarygodność we
własnych oczach.
Pieniądze
Pieniądze są nam dane po to, aby służyły rodzinie,
złym panem
abyśmy dzięki nim mogli zaspokajać potrzeby rodziny.
W praktyce ten dar wymaga od małżonków,
aby zarządzali finansami w sposób odpowiedzialny –
jako zarządcy, aby wiernie stosowali zasady Bożej
ekonomii. Dóbr materialnych nie zabierzemy ze sobą do wieczności,
Pieniądze
dobrym sługą
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pozostawimy je dzieciom, aby nimi podobnie jak my, tymczasowo
zarządzały i przekazały następnemu pokoleniu.

Refleksja dla zamężnych i żonatych:
•

Porozmawiam ze współmałżonkiem na temat zarządzania finansami
po Bożemu.

Zarządzanie finansami po Bożemu
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Wieczność a finanse
Śmierci raczej nie planujemy; zazwyczaj przychodzi niespodziewanie
i kończy naszą ziemską pielgrzymkę. Wraz z jej nadejściem wszystkie
zgromadzone skarby trzeba zostawić na ziemi. Komu?
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Życie na ziemi jest krótkie a wieczność długa. Czas pobytu na ziemi jest
pielgrzymką do niebieskiej Ojczyzny. I może to być piękna pielgrzymka,
podczas której wzrastamy w miłości do Boga i bliźnich. W Księdze Psalmów
czytamy:
Miarą naszych dni jest lat siedemdziesiąt, a jeśli mamy siły
osiemdziesiąt… Daj nam tak liczyć dni nasze, byśmy nauczyli się
żyć mądrze (Ps 90,10-12).
Im jestem starsza, tym częściej zastanawiam się, co chciałabym po sobie
zostawić dzieciom. Jaką spuściznę? Jaki spadek? Jak chciałabym być
zapamiętana? Księga Przysłów mówi, że mąż dobry zostawi dziedzictwo
wnukom (Prz 13,22).
Na pewno chciałabym pozostawić po sobie dobre wspomnienia i spadek,
który będzie dla dzieci pomocą w ich dorosłym życiu, dlatego od wielu lat
mam spisany testament, a przed każdym wyjazdem zagranicznym informuję
najbliższych o zobowiązaniach i lokalizacji zasobów.
W praktyce rzadko się zdarza, że sprawy spadkowe rozstrzygane są na
podstawie zapisów testamentowych; częściej o spadku, na wniosek
spadkobierców, orzeka sąd, jako podstawę przyjmując zapisy prawne
o dziedziczeniu ustawowym. Dlaczego? Wiele osób uporządkowanie spraw
materialnych, a czasami nawet pojednanie się z Bogiem pozostawia na
ostatnią chwilę. Mają nadzieję, że z tym zdążą lub postanawiają, że
sprawami spadkowymi zajmą się ich dzieci.
Śmierć przychodzi niezapowiedziana
Śmierci raczej nie planujemy; zazwyczaj przychodzi niespodziewanie
i kończy naszą ziemską pielgrzymkę. Wraz z jej nadejściem wszystkie
zgromadzone skarby trzeba zostawić na ziemi. Komu? O tym można
zdecydować spisując testament – dokument, który zawiera informacje
o tym, kto i w jakich częściach będzie po nas dziedziczył.
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Sędziowie, którzy orzekają w sprawach spadkowych mogą potwierdzić, że
czasami brak znajomości ostatniej woli osoby zmarłej i pozostawienie spraw
materialnych w nieuporządkowanym stanie może prowadzić do kryzysu
relacji w rodzinie i wydłużyć bieg orzekanych spraw.
Większość ludzi umiera nie pozostawiając spisanego testamentu. Co ich
powstrzymuje przed sporządzeniem testamentu? Najczęściej brak wiedzy
jak to zrobić, aby testament był ważny, wyobrażenie, że koszty z tym
związane są wysokie lub przekonanie, że nie posiadają wielu dóbr
materialnych, a być może również niechęć do myślenia o śmierci – obawa,
że sporządzenie testamentu natychmiast sprowadzi na nich śmierć.
Tymczasem testament jest narzędziem, dzięki któremu mamy możliwość
rozporządzić środkami, którymi z woli Bożej zarządzaliśmy na ziemi.
Mieć spisany
ważny testament

Spisując testamentu możemy po śmierci np. ułatwić
małżonkowi dostęp do nieruchomości i aktywów
ruchomych, które posiadaliśmy za życia. Śmierć nie
ominie nikogo z nas, nie wiemy tylko, kiedy do nas

przyjdzie. Jeśli w chwili śmierci będziemy mieli spisany ważny testament,
to będziemy mieli wpływ na sposób podzielenia spadku. Jeśli nie, to
o podziale spadku po nas orzeknie sąd, kierując się obowiązującym prawem.
Co do spraw materialnych, może nie mieć to dużego znaczenia, bo
pieniądze są rzeczą nabytą, ale w sprawie opieki nad dziećmi nieletnimi
może to mieć wielki wpływ na ich dalsze życie.
Testament należy sporządzić odręcznie, w przypadku małżonków każdy
powinien spisać testament indywidualnie, masę spadkową należy podzielić
pomiędzy spadkobierców procentowo.
Kilka lat temu zdecydowaliśmy się – ja i mąż – spisać nasze testamenty
aktem notarialnym. Wizyta w kancelarii notarialnej w przypadku każdego
z nas trwała ok. jednej godziny, a koszty z tym związane wyniosły wówczas
ok. 85,00 zł za testament. W ten sposób zadbaliśmy o uporządkowanie
spraw materialnych, ale pytanie o to, co chcemy po sobie zostawić jest
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nadal aktualne, bo najważniejszym zadaniem nas, jako rodziców jest
wychowanie dzieci do życia wewnętrznego (wiara), prywatnego (m.in.
odpowiedzialność finansowa) i społecznego (m.in. praca).
Testament a edukacja finansowa dzieci
Motywowanie dzieci do nauki, aby zdobyły wykształcenie, które
zapewni im godziwą pracę jest ważne, ale warto też zadbać od
najmłodszych ich lat o edukację finansową. Kiedy są jeszcze małe,
popełnione przez nie błędy finansowe niewiele kosztują, ale błędy
młodych-dorosłych czasami są kosztowne nie tylko dla nich samych, ale
również dla ich rodziców.
My rozpoczęliśmy edukację finansową kilkuletnich dzieci od lekcji
„trzech słoików”. Uczyliśmy je sporządzania najprostszego budżetu:
dzielenia kieszonkowego na trzy części tzn. wydatki (70%), darowizny
(10%) i oszczędności (20%).
W ten sposób dzieci uczyły
się, aby w pierwszej kolejności zabezpieczać potrzeby,
a nie zachcianki; uczyły się
używania pieniędzy ze słoika
darowizny do składania
ofiar w kościele i uczyły się
oszczędzania na przyszłe
potrzeby np. komputer.

Dawaj-Oszczędzaj-Wydawaj
Skarbonki Edukacji Finansowej Crown

Potem, gdy ukończyły 16 lat, kieszonkowe zastąpiliśmy tzw.
utrzymaniowym – kwotą z naszego budżetu rodzinnego, którą przeznaczaliśmy na wydatki związane z potrzebami dzieci. Otrzymanie
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utrzymaniowego zależało od sporządzenia przez naszą młodzież budżetu na
następny miesiąc (w arkuszu kalkulacyjnym) i rozliczenia wykonania
budżetu za miniony miesiąc. W ten sposób nastoletnie dzieci uczyły się po
pierwsze odkładać pieniądze na wydatki okresowe np. przybory szkolne
i książki do nauki, ubrania czy 90-dniowe bilety miesięczne, a po drugie
oszczędzać na większe wydatki. Dzięki temu uczyły się zarządzać większymi
kwotami pieniędzy, niż kieszonkowe.
Patrząc z perspektywy minionych lat na to jak dzisiaj nasze dzieci,
pełnoletnie osoby, zarządzają swoimi finansami i jakie mają podejście
do pracy, wiemy, że zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby
przygotować je do zarządzania finansami oraz spadkiem, który otrzymają
po naszej śmierci.

Refleksje:
•

Zatroszczę się o finansową edukację dzieci!

•

Napiszę testament!
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Fundacja Edukacja Finansowa Crown
jest organizacją non-profit, która ma na celu:

Działalność edukacyjną
i doradczą w zakresie
zarządzania finansami
przez osoby fizyczne i rodziny
oraz organizacje non-profit
i biznesowe działające dla zysku.

Promowanie postaw i wartości
chrześcijańskich, szczególnie
w dziedzinach związanych
z finansami, zarządzaniem,
rozwojem zawodowym,
biznesem i przedsiębiorczością.

Pomoc społeczną,
w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans
tych osób i rodzin.

Promocja zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i
zagrożonych
zwolnieniem z pracy.

Wspieranie rozwoju
gospodarczego, w tym
wspieranie przedsiębiorczości
oraz podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą.

Wspieranie nauki,
edukacji, oświaty
i wychowania,
w tym promocja i organizacja
wolontariatu.

www.crown.org.pl
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Jak pomagamy?
Konferencja "Biblia o finansach"
Uczy sprawdzonych zasad związanych z pieniędzmi. Jest to wiedza,
która będzie Twoim krokiem w kierunku prawdziwej wolności
finansowej!
Każdego roku tysiące osób biorą udział w różnych konferencjach, na
których uczą się drogi do "niezależności finansowej". Szukają złotego
środka, który kiedyś pomoże im odczuć finansową ulgę i zabierze
troskę o pieniądze. I nawet jeśli uda im się zdobyć bogactwo, to
wciąż nie daje to upragnionej wolności...
Możesz się cieszyć finansową wolnością, niekoniecznie zarabiając
więcej. Wystarczy to, co posiadasz dzisiaj. Każdy z nas może zacząć
swoją drogę do wolności finansowej, kiedy zrozumie i zacznie
stosować sprawdzone, biblijne zasady zarządzania pieniędzmi. Czy
wiesz jak finanse mogą zmienić Twoje życie emocjonalne, zdrowie
oraz relację z Bogiem? Dzięki tej konferencji zaczniesz panować na
swoimi pieniędzmi.

Kurs finansowy Crown
Pomoże Ci zmienić finansową przyszłość dzięki zastosowaniu
biblijnych wskazówek oraz narzędzi ekonomicznych w obszarze
zarządzania finansami.
Kurs finansowy Crown uczy Bożych zasad zarządzania pieniędzmi i
majątkiem, dotyka zagadnień takich jak: nasze postawy, decyzje,
sprawy, którym jesteśmy oddani, wartości, styl życia a wszystko to
z perspektywy ostatecznego przeznaczenia człowieka, jakim jest
wieczność.
Spośród wielu programów Edukacji Finansowej Crown to właśnie
kurs finansowy powoduje najgłębszą przemianę uczestników.
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Jak pomagamy?
Kompas Kariery
Narzędzie, które pomaga odkryć osobisty potencjał
i pozwala określić predyspozycje zawodowe,
trafnie wybrać kierunek edukacji i/lub kariery zawodowej.

www.kompaskariery.pl
Daje Ci obiektywne spojrzenie na osobowość, talenty,
umiejętności, zdolności i preferowane wartości. Dzięki niemu
uzyskujesz pewność, że wykorzystujesz potencjał, jakim zostałeś
obdarowany przez Stwórcę. Unikniesz straty czasu, pieniędzy,
frustracji, niedopasowania czy wypalenia zawodowego.
Test pomoże Ci w wyborze ścieżki edukacji, przekwalifikowania
zawodowego, podjęcia decyzji o otwarciu własnej firmy itp.

Personality I.D.®
Może pomóc twojej firmie czy instytucji zatrudniać właściwe osoby,
mądrze przydzielać im odpowiednie stanowiska
i właściwie szkolić.
4LPOUBLUVKTJǗ[MJEFSFN Edukacji Finansowej Crown 
LUØSZVEPTUǗQOJUFTUEMB5XPKFKPSHBOJ[BDKJ
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Polecane książki

Pieniądze nie są w małżeństwie najważniejsze, ale
sposób zarządzania finansami ma wpływ na małżeńskie relacje...

"Gdy nie wiadomo
o co chodzi, to z pewnością
chodzi o pieniądze”.
Powiedzenie to ma również
zastosowanie do emocji,
wywoływanych przez
nawyki finansowe i sposób
zarządzaniem finansami.

Pieniędzy można używać
do budowania
dobrych relacji
lub do burzenia, skłócania
i konfliktowania ludzi ze sobą.
Książka
„Jedność małżeńska a finanse”
jest zachętą do dialogu
na temat pieniędzy
i daje konkretne wskazówki
oraz narzędzia jak ów dialog
w małżeństwie prowadzić.
Znajdziemy w niej świadectwa
małżeństw, które z Bożą
pomocą uporządkowały
sprawy finansowe
i przekonują, że życie według
zasad Bożej ekonomii
jest nie tylko możliwe,
ale też szczęśliwe.

Odbierz RABAT - 10% na wszystkie książki, filmy DVD
oraz kursy dostępne w sklepie Crown pod adresem:
www.crown.org.pl/rabaty
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Polecane książki

Książka dla każdego, kto chce uniknąć błędów
związanych z zarządzaniem finansami.
Odpowiada na pytania:
Jakie pułapki zagrażają
wolności finansowej?
Jak ich unikać?
Jak mądrze i po Bożemu
posługiwać się pieniędzmi,
majątkiem i bogactwem?

Książka pokazuje,
że Pismo Święte jako poradnik
z zakresu Bożej ekonomii,
wskazuje na przyczyny
problemów finansowych,
które swój początek często
mają w sferze ducha
i ludzkich emocji.
Zaproponowane w książce
praktyczne zastosowania
z zakresu ludzkiej ekonomii,
np. sporządzenie bilansu
majątkowego,
planowanie budżetu,
strategia kuli śnieżnej przy
wychodzeniu z długów itp.,
stanowią pomoc
w porządkowaniu osobistych
i rodzinnych finansów,
aby żyć w granicach
Bożego błogosławieństwa.

Odbierz RABAT - 10% na wszystkie książki, filmy DVD
oraz kursy dostępne w sklepie Crown pod adresem:
www.crown.org.pl/rabaty
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Polecane książki

Bestseller, który zakupiły już tysiące osób
w Polsce i na świecie!
Lektura obowiązkowa
dla wszystkich, którzy
chcą zmienić nawyki
związane z zarządzaniem
majątkiem i finansami.

Książka w przystępny sposób
objaśnia, co Pismo Święte
mówi, na tematy dotyczące
finansów osobistych.
Skupia się na zagadnieniach,
które dotyczą: zarabiania,
oszczędzania, wychodzenia
z długów, wydawania,
dawania czy inwestowania.
Książka otrzymała Imprimatur
Warszawskiej Kurii
Metropolitalnej.

Kupując materiały
Edukacji Finansowej Crown
wspierasz finansowo
działania Fundacji
i stajesz się częścią tego,
jak pomagamy innym.

Odbierz RABAT - 10% na wszystkie książki, filmy DVD
oraz kursy dostępne w sklepie Crown pod adresem:
www.crown.org.pl/rabaty
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Polecane książki

Życie w całej pełni – takie, jak zaplanował dla nas Bóg.
Życie zgodne z Jego powołaniem, wypełnione radością
i pokojem. Zdążające w określonym celu.
Nacechowane wolnością, aby służyć Bogu.
Kupując materiały
Edukacji Finansowej Crown
wspierasz finansowo
działania Fundacji
i stajesz się częścią tego,
jak pomagamy innym.

Jak żyć w taki sposób?
Czasami nie wiemy nawet,
gdzie zacząć.
W tym pomoże ta książka.
Zawiera ponadczasowe
zasady, których nauczał
założyciel Crown Financial
Ministries – Larry Burkett.
Wydanie uzupełnione
i dostosowane do dzisiejszych
warunków przez Chucka
Bentleya – obecnego prezesa
zarządu Crown.
Ma na celu pomóc nam
pokonać niewolę
finansową, nauczyć
właściwego zarządzania
pieniędzmi i pokazać,
jak żyć w całej pełni.

Odbierz RABAT - 10% na wszystkie książki, filmy DVD
oraz kursy dostępne w sklepie Crown pod adresem:
www.crown.org.pl/rabaty
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Polecane książki

Książka napisana głównie dla przedsiębiorców i managerów,
którzy uznają moralny autorytet Pisma Świętego.
Publikacja oparta
na wielu praktycznych
przykładach wziętych
z życia autora,
człowieka biznesu,
wieloletniego właściciela
dużej firmy konsultingowej.

Książka mówi
o chrześcijańskim podejściu do
prowadzenia firmy.
Wiedza w niej zawarta
zakorzeniona jest
w Piśmie Świętym i ukazuje
ponadczasowe prawdy
dotyczące biznesu.
Obejmuje tematy
m.in. planowania, przywództwa,
organizacji, marketingu,
uczciwej i sprawiedliwej ceny,
zatrudniania i zwalniania
pracowników,
relacji z współpracownikami,
klientami, kontrahentami itp.
Obserwuje się, że dla
współczesnego świata zasady te
wydają się być całkowicie
nieznane albo zapomniane.

Odbierz RABAT - 10% na wszystkie książki, filmy DVD
oraz kursy dostępne w sklepie Crown pod adresem:
www.crown.org.pl/rabaty
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Polecane książki

Praktyczny przewodnik w poszukiwaniu pracy, który
pokazuje, że okres ten może być duchowym błogosławieństwem, umacniającym nasze zaufanie do Pana Boga.
Autorka pokazuje,
że poszukiwanie pracy
nie musi być bolesnym,
stresującym przeżyciem,
że może być fascynującym
odkrywaniem swojego
miejsca,

Autorka nie tylko uczy,
jak zaprosić Pana Boga do
naszych poszukiwań,
ale opisuje także praktyczne
aspekty tego, w jaki sposób
dostać się na rozmowę
kwalifikacyjną,
jak przygotować się do niej
i jak zachowywać się w trakcie
samej rozmowy.
Książka jest na pewno warta
polecenia każdemu, kto jest
bezrobotny, kto w swojej pracy
nie czuje się na właściwym
miejscu, kto jest świadomy tego,
że potrzebuje zmiany lub
chciałby znaleźć pracę dobrze
dopasowaną do swej osobowości,
swych wartości i powołania.

Odbierz RABAT - 10% na wszystkie książki, filmy DVD
oraz kursy dostępne w sklepie Crown pod adresem:
www.crown.org.pl/rabaty
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Polecane książki

Książka opisuje przykłady największych błędów finansowych
oraz ich konsekwencje, które znajdujemy na kartach
Pisma Świętego.
Zawiera wiele życiowej i
praktycznej mądrości,
pokazuje co zrobić oraz
czego unikać w podejściu
do dóbr materialnych.

Możemy się przekonać,
jak nierozsądne decyzje
wpłynęły na życie ludzi.
Analizując opisane w tej książce
przykłady, zwraca naszą uwagę
na największe błędy finansowe,
pozwala zrozumieć konsekwencje
tych błędów i uczy jak ich nie
powtarzać.
Książka może być
wykorzystywana jako przewodnik
do studiowania samodzielnego
lub w małej grupie.
Dla osób, które chcą odnieść
maksimum korzyści z lektury tej
książki, zalecane jest,
aby studiowały tylko jeden
rozdział w ciągu dnia lub nawet
tygodnia.

Odbierz RABAT - 10% na wszystkie książki, filmy DVD
oraz kursy dostępne w sklepie Crown pod adresem:
www.crown.org.pl/rabaty

83

Polecane książki

Jeśli chcesz uporządkować swoje finanse, albo zmagasz się
z długami, których nie możesz spłacić, nie myśl, że jesteś
w sytuacji bez wyjścia.
Nie martw się
i nie polegaj wyłącznie
na swoim rozumie.
Możesz pokonać
każdą trudność.

Potrzebujesz jedynie podjęcia
pewnej decyzji.
Decyzja ta jednak może
nie być dla ciebie łatwa.
Ale pamiętaj – jeśli robisz tylko to,
co łatwe, twoje życie będzie
trudne.
Natomiast jeśli zrobisz to, co
trudne, twoje życie będzie łatwe.
Żeby wyjść z długów,
musisz tego chcieć.
Jeżeli masz w sobie wolę
realizowania marzeń, stworzenia
wspaniałych rzeczy dla siebie i dla
innych, Bóg dokona w twoim
życiu wspaniałych dzieł.
Jeśli tylko zechcesz, Bóg sprawi,
że będziesz miał moc do zmiany.
Urodziłeś się, by – z mocą Bożą –
wykonywać wielkie dzieła.

Odbierz RABAT - 10% na wszystkie książki, filmy DVD
oraz kursy dostępne w sklepie Crown pod adresem:
www.crown.org.pl/rabaty
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Polecane książki

W książce zamieszczono świadectwa kobiet i mężczyzn,
których historie pomogą nam zrozumieć,
co znaczy stawać się bogatym przed Bogiem.

Świadectwa przekonują,
że można w pełni angażować się w pracę,
życie rodzinne i społeczne,
a jednocześnie rozwijać się duchowo
i widzieć głębszy sens podejmowanych działań.

Pan Bóg chce, byśmy Mu ufali,
bo tylko wtedy będzie mógł
obdarować nas ponad wszelką
miarę, jako Ojciec pragnący
szczęścia swoich dzieci.
Kupując nasze materiały
wspierasz finansowo działania
Fundacji i stajesz się częścią
tego, jak pomagamy innym.

Odbierz RABAT - 10% na wszystkie książki, filmy DVD
oraz kursy dostępne w sklepie Crown pod adresem:
www.crown.org.pl/rabaty

Polecane książki

Uczenie dzieci od najmłodszych lat, jak mają sobie radzić
z finansami jest bezcenną inwestycją w ich przyszłość.
Publikacje w przystępny i ciekawy sposób pokazują
dzieciom jak w Boży sposób posługiwać się pieniędzmi.
Dodatkową pomocą w pracy z książkami mogą być
podręczniki dla nauczyciela (rodzica), które zawierają
dodatkowe materiały do ćwiczeń, pytania, pomocnicze
arkusze i plan nauczania każdego rozdziału.
Zainwestuj w finansową edukację swojego dziecka!

Odbierz RABAT - 10% na wszystkie książki, filmy DVD
oraz kursy dostępne w sklepie Crown pod adresem:
www.crown.org.pl/rabaty
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Polecane filmy

5 godzin materiału filmowego na DVD
przedstawiającego praktyczne rozwiązania
i narzędzia do zarządzania finansami w dzisiejszych czasach.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jak skutecznie zarządzać pieniędzmi w dzisiejszych czasach?
Jak wyjść z długów?
Boża czy nasza odpowiedzialność względem pracy?
Jak i u kogo szukać rady?
Jak żyć, by nie popaść w długi?
Uczciwość czy warto być uczciwym?
Dawanie co mi to daje?
Oszczędzanie i inwestowanie w wieczność.

DODATKOWE ANIMACJE:
• osobisty bilans majątkowy,
• lista długów ułatwiająca
ich spłacenie,
• metoda śnieżnej kuli,
• budżet domowy.
Odbierz RABAT - 10% na wszystkie książki, filmy DVD
oraz kursy dostępne w sklepie Crown pod adresem:
www.crown.org.pl/rabaty
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Polecane filmy

Pakiet 6 filmów opartych na konkretnych historiach biblijnych.
W każdym filmie znajduje się
broszurka pt. “Przewodnik do
dyskusji” – pomoc do
prowadzenia rozmów
w domu, parafii, w małej
grupie.
Celem takiej rozmowy jest
zachęcenie jej uczestników
do poznania i przyjęcia
BOŻYCH ROZWIĄZAŃ.

Wywyższony –
historia Nikodema (J 3,1-17).
Proroctwo Jeremiasza –
historia Izraelitów
uprowadzonych do niewoli
babilońskiej (Jr 29,1-14).
Oliwa Wdowy –
historia zadłużonej wdowy
(2 Krl 4,1-7).
Bogacz i Łazarz –
przypowieść o biedaku
i bogaczu (Łk 16,19–31).
Nagroda Abrahama –
historia wędrówki
Abrama do Ziemi Obiecanej
( Rdz 12,1-15,6 ).
Abraham i Izaak –
cd. historii Abrahama
i jego syna (Rdz 22,1-18).

Odbierz RABAT - 10% na wszystkie książki, filmy DVD
oraz kursy dostępne w sklepie Crown pod adresem:
www.crown.org.pl/rabaty

Książka pt. „Zarządzanie finansami po Bożemu" to cykl artykułów
poświęconych zasadom Bożej ekonomii. W kolejnych artykułach
autorka tłumaczy na czym te zasady polegają w odniesieniu do
zarabiania, pożyczania, wydawania, dawania i oszczędzania pieniędzy,
i w jaki sposób można je zastosować w zarządzaniu finansami
osobistymi i rodzinnymi.

Elżbieta Wrotek – żona i matka, pasjonatka
edukacji finansowej w oparciu o Biblię.
Autorka dwóch książek:
• „Pułapki na drodze do wolności
finansowej” (2015),
• „Jedność małżeńska a finanse” (2017).
Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii
Lądowej) oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA).
Pracowała zawodowo jako inżynier budownictwa drogowego,
nauczyciel w technikum, konsultant w banku inwestycyjnym oraz
asystentka prezesa w firmie handlowej. Obecnie jest redaktorem
tygodnika „Klimaty św. Anny”, trenerem Kompasu Kariery Crown
i Personality ID, liderem i wykładowcą Edukacji Finansowej Crown,
od 2014 roku członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa Świeckich. Prowadzi blog www.wrotekela.com.
Oboje z mężem są związani z Ruchem Światło-Życie – członkowie
Domowego Kościoła, zaangażowani również w działalność Edukacji
Finansowej Crown, co zaowocowało m. in. opracowaniem dla
małżeństw z Domowego Kościoła programu rekolekcji tematycznych
„Jedność małżeńska a finanse” oraz seminarium „Finanse po
Bożemu”.

www.crown.org.pl

