
Boża odpowiedzialność
i nasza odpowiedzialność

Spotkanie 2

Bóg jest właścicielem wszystkiego

Wprowadzenie
Podstawowym celem rozdziału 2 jest utrwalenie w sercach i umysłach uczestników prawdy,
że Bóg ma władzę nad każdą dziedziną życia, włącznie z pieniędzmi i wszelką własnością
materialną. Liderzy powinni przed spotkaniem przeczytać uwagi na temat Bożej
odpowiedzialności i naszej odpowiedzialności, zamieszczone na stronach 20-27 w
Podręczniku uczestnika.

Boża odpowiedzialność w kwestii pieniędzy
A. Bóg jest właścicielem wszystkiego.

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

(1) Bożą własnością jest wszelkie srebro i złoto.
Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto - wyrocznia Pana Zastępów (Ag 2,8).

(2) Bóg jest właścicielem ziemi.
Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do Mnie (Kpł 25,23).

(3) Bożą własnością są wszystkie zwierzęta.
Do Mnie należy cała zwierzyna po lasach, tysiąc zwierząt na moich górach... do
Mnie należy to, co się porusza na polu. Gdybym był głodny, nie musiałbym
tobie mówić, bo mój jest świat i to, co go napełnia (Ps 50,10- 12).

Bóg stworzył wszystko. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (Rdz 1,1).

Z tego powodu wszystko należy do Boga a On nigdy nie przekazał ludziom
prawa własności do Swego stworzenia.

B. Bóg nad wszystkim panuje.

Nasz kochający Ojciec w niebie ma pełną kontrolę nad każdym wydarzeniem.

Cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni na niebie i na ziemi (Ps 135,6).
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Wysławiałem Najwyższego...według swojej woli postępuje On z niebieskimi
zastępami. Nie ma nikogo, kto by mógł powstrzymać Jego ramię i powiedzieć do
Niego: Co czynisz? (Dn 4,31-32).

Dla tych, którzy naśladują Chrystusa, pocieszeniem jest świadomość, że Bóg
używa wszystkiego, także trudnych okoliczności, dla ich dobra.

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra,
z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru (Rz 8,28).

Przykład tego znajdujemy w życiu Józefa, który został sprzedany w niewolę przez
zazdrosnych braci. Józef powiedział braciom:

Nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg
wysłał mnie tu przed wami... nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg... wy niegdyś
knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co
jest dzisiaj, że przeżył wielki naród (Rdz 45,5-8; 50:20).

C. Bóg zaspokaja nasze potrzeby.

W Księdze Rodzaju 22,14 Bóg jest nazwany Jahwe-Jireh, co znaczy “Pan
zaopatruje”. (Takie tłumaczenie podaje min. BW)

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

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

Bóg jest jednocześnie przewidywalny i nieprzewidywalny. Jest przewidywalny w
swej wierności w zaspokajaniu naszych potrzeb. Jest nieprzewidywalny w tym, w
jaki sposób je zaspokoi. W Piśmie Świętym Bóg zaspokajał potrzeby swego ludu
na wiele różnych, często nieoczekiwanych sposobów.

Ten sam Bóg, który karmił manną naród izraelski w czasie czterdziestoletniej
wędrówki przez pustynię i który nakarmił 5000 ludzi pięcioma bochenkami chleba
i dwiema rybami, obiecał, że będzie zaspokajał nasze potrzeby. To ten sam Bóg,
który powiedział do Eliasza: Krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły... A kruki
przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem (1 Krl 17,4-6)

Nasza odpowiedzialność w kwestii pieniędzy
A. Jesteśmy zarządcami (szafarzami) Bożej własności.

Szafarz jest zarządcą majątku innej osoby.

B. Mamy być wierni.
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Wszystko, czym dysponujemy, należy do Boga, a On powierzył nam obowiązek
wiernego zarządzania Jego majątkiem, zgodnie z finansowymi zasadami Pisma
Świętego.

A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. (1 Kor 4,2).

(1) Mamy być wierni w zarządzaniu wszystkim, co zostało nam powierzone.

Mamy być wiernymi zarządcami (szafarzami) nie tylko
dziesięcioprocentowej części, którą powinniśmy oddawać Bogu, ale także
pozostałych dziewięćdziesięciu procent. Wszystko, co mamy, należy do
Boga i mamy zarządzać tym w sposób, który się Jemu podoba.

(2) Mamy być wierni w małych rzeczach.

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej
rzeczy jest nieuczciwy, ten i wielkiej nieuczciwy będzie (Łk 16,10).

Jeśli jesteśmy wierni w małych rzeczach. Bóg może powierzyć nam większą
odpowiedzialność. Nie możemy wydawać pieniędzy w sposób, o którym
wiemy, że nie podoba się Bogu, gdyż to czyni nas niewiernymi zarządcami
(szafarzami).

C. Kiedy jesteśmy wierni, odnosimy korzyści w trzech dziedzinach.

(1) Zbliżamy się do Jezusa Chrystusa.

Kiedy wiernie służymy Panu i jesteśmy Mu posłuszni, wzrastamy w naszej
miłości do Niego. Jezus powiedział: Kto ma przykazania moje i zachowuje je,
ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a
również Ja będę go miłował i objawię mu siebie (J 14,21). Wierne stosowanie
Bożych zasad zarządzania finansami pomoże ci wzrastać w twojej miłości
do Chrystusa.

(2) Kształtujemy w sobie bogobojny charakter.

Bóg wykorzystuje pieniądze, aby ujawnić i doskonalić nasz charakter.
Sposób, w jaki postępujemy z pieniędzmi jest widocznym wskaźnikiem
naszego prawdziwego stanu duchowego.

Obserwując, jak ludzie postępują z pieniędzmi można bardzo dużo
powiedzieć o ich charakterze. Na przykład, czy są uczciwi czy nieuczciwi?

Trwonią pieniądze uprawiając hazard czy hojnie obdarowują
potrzebujących?

(3)         Zaczynamy doświadczać stabilizacji finansowej.

Kiedy zarządzając swoimi finansami stosujemy Boże zasady, zaczynamy
mądrzej wydawać pieniądze, oszczędzać na przyszłość i dawać więcej, niż
dotychczas, na sprawy Boże.
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Wystrzegajmy się skrajności w podejściu zarówno do bogactwa jak i
ubóstwia. Jedną z takich skrajności jest przekonanie, iż prawdziwa
pobożność jest możliwa jedynie w ubóstwie.

Pieniądze i majątek mogą służyć czynieniu dobra lub zła. Wielu
bogobojnych ludzi opisanych w Piśmie Świętym należało do najbogatszych
osób swoich czasów.

W Starym Testamencie Bóg nagradzał Swój lud obfitością, kiedy byli
posłuszni, podczas gdy ubóstwo groziło im jako konsekwencja
nieposłuszeństwa. W Księdze Powtórzonego Prawa 30,15-16 czytamy: Kładę
dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję cię
miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecania,
prawa i nakazy... a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił.

W Psalmie 35,27 czytamy: Wielki jest Pan, który chce pomyślności swojego
sługi. Mamy prawo modlić się o pomyślność, kiedy nasza relacja z Panem jest
zdrowa i mamy właściwą perspektywę na kwestię majątku. Umiłowany, życzę ci
wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenie twoja dusza
(3J 2). Pismo Święte nie naucza, że bogobojny człowiek musi żyć w ubóstwie.
Bogobojny człowiek może posiadać spory majątek.

Drugą skrajnością jest przekonanie, że wszyscy chrześcijanie, którzy
prawdziwie wierzą, będą bogaci. Ta skrajność również jest błędem.

Spójrzmy na życie Józefa. Jest on przykładem człowieka wiernego Bogu,
który doświadczył zarówno powodzenia, jak i ubóstwa. Urodził się w
bogatej rodzinie, ale zawistni bracia wrzucili go do wyschniętej studni i
sprzedali w niewolę. Gdy Józef był niewolnikiem, jego właściciel uczynił go
zarządcą swego domu. Józef postąpił sprawiedliwie, nie godząc się na
popełnienie cudzołóstwa z żoną swego pana. Jaki był tego rezultat? Za swą
właściwą decyzję trafił na wiele lat do więzienia. Lecz potem, w
wyznaczonym przez Boga czasie, został wyniesiony do funkcji zarządcy
całego Egiptu.

Droga do powodzenia w życiu została opisana się w Księdze Jozuego 1,8:
Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w
nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy
powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność.

Ten fragment przedstawia dwa warunki powodzenia. Rozmyślaj nad
Pismem Świętym i czyń wszystko, co ono nakazuje. Robiąc to, stawiasz się w
miejscu, w którym możesz doświadczać powodzenia finansowego. Jednak
nie ma gwarancji, że Bóg postanowi obdarzyć cię wielkim majątkiem. On
wie, co jest dla ciebie najlepsze i wymaga, abyś zaufał Mu w każdych
okolicznościach, w jakich zdecyduje się ciebie postawić
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Plan zajęć
4 min 20:00 Rozpocznij modlitwą.

1 min 20:04 Wspólne recytowanie wersetów:

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

40 min 20:05 Dzielenie się: czyli jak minął tydzień, czy udaje się zbierać paragony,
rejestrować wydatki,

Zapytaj uczestników, czy skończyli czytać książkę Twoje pieniądze się liczą i
czy zarejestrowali się na https://crown.org.pl/ i czy pobrali zasoby z zakładki
https://dlarodziny.eu/crown-zasoby-uczestnika/

Rejestracja i członkostwo umożliwiają dostęp do wielu źródeł, m. in. do
oryginałów wszystkich formularzy finansowych i podnosi jakość
doświadczeń w grupie

60 min 20:45 Rozpocznij dyskusję w grupie. Ponieważ studium indywidualne jest krótkie
można poprosić więcej osób o wypowiedzenie się na każde z pytań.

10 min 21:50 Omówienie kolejnego tygodnia

● przejrzyj notatki do rozdziału 1 pt „Uwagi wstępne” na stronach 7-8.
● wypełnij osobiste studium „Boża odpowiedzialność i nasza

odpowiedzialność” na stronach 16-19.
● wypełnij praktyczne zastosowanie z Uwag wstępnych.
● kontynuuj Rejestr wydatków i wypełnij Osobistą deklarację finansową

(FC 14) oraz Akt przeniesienia praw własności. Podręcznik studenta
proponuje podpisanie takiego aktu i zaświadczenie przed grupą, że
podpisałeś taki akt.

● rejestruj postępy w arkuszu

Przypomnij o spotkaniach Środowych.

Można zaprosić do wejścia na stronę Fundacji dla Rodziny, aby zapoznać się
z innymi wydarzeniami organizowanymi przez fundację, można też dodać
na Facebooku.

5 min 21:55 Zakończ modlitwą
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Studium indywidualne
Werset do nauczenia się na pamięć

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

Zachęć uczestników, aby czytali fragmenty wcześniejsze / późniejsze niż co są
zaproponowane, odnośniki, inne tłumaczenia …

http://biblia.oblubienica.eu

http://bibliepolskie.pl

Pytanie Pomoc w odpowiedzi

1. Czego dowiedziałeś się z
lektury przeczytanej książki
‘Twoje pieniądze się liczą”, co
okazało się dla Ciebie
pomocne?
Przeczytaj: Iz 55, 8-9 oraz Rz
12,2
2. Czy według Ciebie Boże
zasady finansowe różnią się od
zasad tego świata i dlaczego?

Iz 55, 8-9 Bo myśli moje nie są myślami
waszymi ani wasze drogi moimi drogami -
wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad
ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i
myśli moje - nad myślami waszymi.

Rz 12,2 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata,
lecz przemieniajcie się przez odnawianie
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola
Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co
doskonałe.

Pytanie Pomoc w odpowiedzi

Przeczytaj: Łk 16,11
1. Co ten werset mówi na temat
zarządzania środkami finansowymi?

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

Jeśli więc w zarządzie niegodziwym
bogactwie nie staliście się godni
wiary, to kto Wam powierzy rzeczy
prawdziwe
- inne możliwe tłumaczenie.
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2. Zastanów się, czym może być to
‘’prawdziwe dobro’’ wspomniane w
powyższym wersecie? Jak sposób
posługiwania się pieniędzmi wpływa na to,
co od Boga, otrzymujemy?

Jakie jest stanowisko Crown na temat…?

Często spotykamy się z takim pytaniem. Indywidualne studium wymaga w pierwszej kolejności
odpowiedzi uczestnika na pytania. Jest to pierwszy etap odkrywania, co Biblia ma do powiedzenia
na konkretny temat. Następnie, spotykając się z innymi uczestnikami kursu, masz możliwość
wysłuchać ich odpowiedzi i przez to lepiej ich rozumieć. W końcu, na początku każdego rozdziału
będziesz musiał wrócić się i przeczytać kilka ważnych uwag, które przygotowaliśmy do
poprzedniego rozdziału. Odkryliśmy, że taka zasada dobrze się sprawdza i pozwala ci całkowicie
skupić się na tym, co Boże Słowo odkrywa przed tobą i przed innymi uczestnikami kursu.

Przypomnienia dla liderów
Uzupełnij/ sprawdź obecność na spotkaniu
Przypomnij uczestnikom o Spotkaniach Środowych, dostali informacje z harmonogramem
spotkań na maila, link do rozmowy wideo Środa, 21:00–22:00
Zachęć uczestników, którzy jeszcze tego nie uczynili, do zarejestrowania się na
https://crown.org.pl/
Zachęć uczestników do pobrania materiałów zakładki https://dlarodziny.eu/crown-zasoby-
uczestnika/
Pamiętaj o skontaktowaniu się z każdym uczestnikiem w tym tygodniu.
Modlitwa za siebie – inaczej nie będzie wspólnoty. Dodatkowe:

Nie jesteśmy sami – zaproś koniecznie do tego Pana Boga
● „Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach – to wielka

rzecz”. Św. Augustyn z Hippony
● „Boże daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A potem

żądaj ode mnie, czego chcesz”. Św. Augustyn
● Słonia je się po kawałku – systematycznie.
● Niebezpieczeństwo bogactwa:
● Zbytnie przywiązanie ludzkiego serca do rzeczy materialnych
● Myślenie w kategorii cen, a nie wartości
● Nie jest tak jakbyś chciał – zrób tak jak możesz
● Kontrola budżetu uspokaja
● Brak planowania = Planowanie Braku
● Coś mierzysz to wzrasta
● Nie mamy czasu, czas ma Bóg
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