
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
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). 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
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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.

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).
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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.

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
(3 J 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.
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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.

Spotkanie 2 - Boża odpowiedzialność i nasza odpowiedzialność 4 /13



Plan zajęć
4 min 20:00 Rozpocznij modlitwą.

1 min 20:04 Wspólne recytowanie wersetu:

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

„Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko,
co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i
ten, co głowę wznosi ponad wszystkich. Bogactwo i chwała od Ciebie
pochodzą, Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i moc, i ręką
Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko” (1 Krn 29,11-12)

35 min 20:05 Dzielenie się: czyli jak minął tydzień.

Upewnij się, że wszyscy uczestnicy wypełniają Rejestr wydatków i czy
podpisali Akt przekazania praw własności.

65 min 20:40 Rozpocznij dyskusję w grupie. Studium indywidualne / Dzień 1 /Dzień 2...

10 min 21:50 Omówienie kolejnego tygodnia
- Przemyśl uwagi Crown do rozdziału 2 „Boża odpowiedzialność i nasza

odpowiedzialność”, zamieszczone na stronach 20-27.
- Wypełnij moje refleksje strona 28.
- Wypełnij indywidualne studium na temat pracy zamieszczone na stronach

30-33.
- Przeczytaj rozdział Zeszytu zastosowań praktycznych na temat wydatków

na stronach 21-28.
- Kontynuuj Rejestr wydatków i przeczytaj wskazówki do Budżetu wydatków.
- Zachęć uczestników, aby zastanowili się nad sposobami zminimalizowania

swoich wydatków.
- W tym celu przygotowana została Lista pomysłów (FC 7), którą można

wykorzystać w celu podsumowania planów.
- Odpowiedz na wszelkie pytania, jakie mogą pojawić się w grupie.

10 min 22:00 Można zaprosić do wejścia na stronę Fundacji dla Rodziny, aby zapoznać się
z innymi wydarzeniami organizowanymi przez fundację, można też polubić
FdR na Facebooku

5 min 22:10 Zakończ modlitwą
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Studium indywidualne
Werset do nauczenia się na pamięć
„Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na
ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich.
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i moc, i
ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko” (1 Krn 29,11-12, ).

Praktyczne zastosowanie:
● kontynuuj Rejestr wydatków .
● wypełnij Osobistą deklarację finansową.
● wypełnij Akt przekazania prawa własności.

Dzień 1: Przypomnijmy sobie początek podróży naszej podróży.
Przeczytaj refleksje autorów kursu Crown ze stron 12-13 i odpowiedz na poniższe pytania.
Pytanie Pomoc w odpowiedzi

1. Jakie informacje były dla ciebie
szczególnie ciekawe?

Podkreśl, że to, jak radzimy sobie z pieniędzmi,
wpływa na naszą społeczność z Chrystusem.

2. Przypomnij sobie trzy powody, dla
których Biblia tak wiele mówi na temat
pieniędzy. Przed jakimi wyzwaniami
stoisz po zapoznaniu się z tymi
informacjami? Co najtrudniej będzie ci
wprowadzić w życie?

Boża odpowiedzialność i nasza
odpowiedzialność
Dzień 2:

Pytanie Pomoc w odpowiedzi

Przeczytaj: Pwt 10,14; Ps 24,1; 1 Kor
10,26
1. Czego fragmenty te uczą nas na temat
rzeczy materialnych?

Pwt 10,14 Do Pana, Boga twojego, należą niebiosa,
niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na
niej.
Ps24,1 Dawidowy. Psalm. Do Pana należy ziemia i to,
co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.
I Kor 10,26 Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co
ją napełnia.
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Pan jest właścicielem wszystkich rzeczy na
świecie.

Przeczytaj: Kpł 25,23; Ps 50,10-20; Ag 2,8
2. Podaj przykłady konkretnych rzeczy,
których właścicielem jest Bóg?

Kpł 25,23: Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo
ziemia należy do Mnie, a wy jesteście u Mnie
przybyszami i    osadnikami
Bóg posiada całą ziemię.
Ps 50,10-20: Bo do Mnie należy cała zwierzyna po
lasach, tysiąc zwierząt na moich górach. Znam całe
ptactwo powietrzne, i 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.
Bóg posiada wszystkie zwierzęta.
Ag 2,8: Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto -
wyrocznia Pana Zastępów
Bóg posiada złoto i srebro.

3. W postawie pokornej modlitwy oceń
swoją postawę względem tego, co
posiadasz. Czy w świetle przeczytanych
wersetów wciąż uważasz, że to wszystko
jest twoje?
Czy świadomie i ciągle uświadamiasz
sobie, kto jest rzeczywistym właścicielem
tych dóbr?
Podaj dwie praktyczne propozycje, które
pomogą ci uznawać Pana Boga za
właściciela twojego majątku.

1 Krn 29,11-12. Twoja jest, o Panie wielkość, moc,
sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na
niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy
królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich.
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, Ty nad
wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i moc, i
ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko

Weź pod uwagę zmianę używanego słownictwa –
opuszczając zaimki ja, mój, moje, nasze itp. i
wstawiając w zamian zaimki On, Jego. Przez 30
dni każdego poranka i wieczorem rozmyślaj i
wypowiadaj z pamięci

Dzień 3:

Pytanie Pomoc w odpowiedzi

Przeczytaj: Pwt 8,17-18 i 1 Krn 29,11-12
1. Co wersety te mówią na temat
własności oraz zdolności do
wytwarzania bogactwa?

Pwt 8,17-18 Obyś nie powiedział w sercu: «To moja siła
i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo». Pamiętaj
o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do
zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze,
jakie poprzysiągł twoim przodkom.
1 Krn 29,11-12 Twoja jest, o Panie wielkość, moc,
sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na
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niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy
królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich.
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, Ty nad
wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i moc, i
ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko.
Pan panuje nad wszystkimi sytuacjami.

Przeczytaj: Prz 21,1; Iz 40,23-28; Dz
17,24-28
2. Co fragmenty te mówią na temat
władzy Boga nad ludźmi?

Prz 21,1: Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda,
On zwraca je, dokąd [sam] chce.
Bóg panuje nad sercem każdego człowieka.
Iz 40,23-28: On możnych obraca wniwecz, unicestwia
władców ziemi. Ledwie ich wszczepiono, ledwie
posiano, ledwie się w ziemi pień ich zakorzenił, On
powiał na nich i pousychali, a wicher gwałtowny
porwał ich jak słomkę. «Z kimże byście mogli Mnie
porównać, tak, żeby Mi dorównał?» - mówi Święty.
Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te
[gwiazdy]?- Ten, który w szykach prowadzi ich
wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej
potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli. Czemu
mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: «Zakryta
jest moja droga przed Panem i prawo me przed
Bogiem przeoczone?» Czy nie wiesz tego? Czyś nie
słyszał? Pan - to Bóg wieczny, Stwórca krańców
ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość
jest niezgłębiona.
Pan ma absolutną kontrolę nad wszystkimi
ludźmi.
Dz 17,24-28: Bóg, który stworzył świat i wszystko na
nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka
w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie
odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś
potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i
wszystko. On z jednego [człowieka] wyprowadził cały
rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię
ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich
zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go
niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On
niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy,
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poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli
niektórzy z waszych poetów: "Jesteśmy bowiem z
Jego rodu".
Pan kontroluje granice i okres trwania
narodów.

3. Czy w sposób naturalny poddajesz się
Bożej władzy? Jeśli nie, co możesz zrobić,
by stać się bardziej uległym w stosunku
do Boga? Jakie sprawy przeszkadzają ci
żyć na co dzień pod Jego
kierownictwem?

Dzień 4:

Pytanie Pomoc w odpowiedzi

Przeczytaj: Rdz 45,4-8; Rdz 50,19-20; Rz
8,28
1. Dlaczego ważne jest uświadomienie
sobie, że Bóg wykorzystuje nawet trudne
życiowe sytuacje dla dobra tych, którzy
Go miłują?

Rdz 45,4-8; On zaś rzekł do nich: «Zbliżcie się do
mnie!» A gdy oni się zbliżyli, powtórzył: «Ja jestem
Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego
sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i
nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla
waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu
przed wami. Oto już dwa lata trwa głód w tym kraju,
a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie
orki ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby
wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście
przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem nie
wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też uczynił
mnie doradcą faraona, panem całego jego domu i
władcą całego Egiptu.
Rdz 50,19-20; Lecz Józef powiedział do nich: «Nie
bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy
niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak
zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest
dzisiaj, że przeżył wielki naród.
Rz 8,28 Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują,
współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi,
którzy są powołani według [Jego] zamiaru.
Bóg współdziała we wszystkich
okolicznościach dla dobra tych, którzy go
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kochają i lgną do Niego. Józef cierpiał w
trudnych okolicznościach, lecz Bóg
zaaranżował trudności, by ostatecznie okazać
mu dobro.

2. W jaki sposób świadomość tego może
pomagać ci dzisiaj?

3. Opowiedz o trudnej sytuacji, jakiej
doświadczyłeś i o tym, jak Bóg użył jej
dla twojego dobra.

Warto dopowiedzieć:
KKK 311 Aniołowie i ludzie - stworzenia rozumne i wolne - muszą zdążać do swego ostatecznego
przeznaczenia przez wolny wybór, a przede wszystkim przez miłość. Mogą więc błądzić. Istotnie,
popełnili oni grzech. W ten właśnie sposób zło moralne weszło w świat; jest ono nieporównanie
większe od zła fizycznego. Bóg w żaden sposób, ani bezpośrednio, ani pośrednio, nie jest
przyczyną zła moralnego. Dopuszcza je jednak, szanując wolność swego stworzenia, i w sposób
tajemniczy potrafi wyprowadzić z niego dobro.

Dzień 5:

Pytanie Pomoc w odpowiedzi

Przeczytaj: Ps 34,9-10; Mt 6,31-34;
Flp 4,19
1. Jakie Boże obietnice zawierają
powyższe wersety?

Ps 34,9-10 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.
Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie
doświadczają biedy.
Mt 6,31-34 Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co
będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się
przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają.
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie
troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam
o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.
Flp 4,19 A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi
wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę.
Bóg obiecał zaspokoić wszelkie nasze potrzeby, jeśli
szukamy Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości.

2. Podaj przykłady ludzi opisanych
w Biblii, których potrzeby zostały w
ponadnaturalny sposób
zaspokojone przez Pana Boga.

Kilka z wielu przykładów Bożego zabezpieczenia to:
Izrael na pustyni (2 M 16,4-35); Jezus nakarmił pięć tysięcy
osób (Mt 14,15-21) oraz cztery tysiące osób (Mt 15,32-38); Pan
posłał kruki, by nakarmiły Eliasza (1 Krl 17,4-6).
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3. Jak możesz te obietnice odnieść
do siebie?

Bóg nadal zaspokaja nasze potrzeby.

4. Obietnica Boża zaczyna działać,
gdy przestajemy się martwić, a
zaczynamy ufać. Co do których
twoich potrzeb powinieneś Bogu
zaufać?

Dzień 6:

Pytanie Pomoc w odpowiedzi

Przeczytaj: 1 Kor 4,2; Mt 
25,15-30
1. Według tych wersetów – co jest 
wymagane od ciebie jako 
zarządcy?

1 Kor 4,2 A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich 
był wierny.
Mt 25,15-30 Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, 
trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i 
odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, 
puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który 
dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, 
który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył 
pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan 
owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł 
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i 
rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć 
talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i 
wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię 
postawię: wejdź do radości twego pana!" Przyszedł 
również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, 
przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty 
zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! 
Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię 
postawię: wejdź do radości twego pana!" Przyszedł i ten, 
który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś 
jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i 
zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem 
i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!" 
Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że 
chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem 
nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze 
bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał 
swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie 
temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto 
ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu 
zaś, kto nie
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ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego
wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów".
Jesteśmy odpowiedzialni, by być wiernymi
zarządcami.

2. Spróbuj opisać obowiązki i rolę
zarządcy?

Zarządca to menadżer własności, które należą do
kogoś innego.

3. Jak myślisz, czego Bóg wymaga
od ciebie jako od zarządcy
zasobów, które ci powierzył?

Przeczytaj Łk 16,1-2
4. Dlaczego właściciel usunął
zarządcę ze stanowiska?

Łk 16,1-2 Powiedział też do uczniów: «Pewien bogaty
człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że
trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu:
"Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo
już nie będziesz mógł być rządcą".
Zarządca został usunięty, ponieważ roztrwonił
majątek właściciela.

Przeczytaj Łk 16,10
5. Opisz zasadę zawartą w tym
wersecie.

Łk 16,10 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 osoba nie jest wierna w małej sprawie, nie
będzie wierna, gdy powierzy jej się więcej i na odwrót.

6. Jak odnosi się ona do twojej
sytuacji? Pomyśl o przykładach
„małych rzeczy”, w których
powinieneś być wierny.
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Dodatkowe:
● Im rzadziej wpisujesz wydatki – tym mniej dokładniej – więcej zapominasz i gubisz.

Brak wierności, systematyczności
● „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu”. Św.

Augustyn z Hippony.
● Zrób wszystko co możesz w miejscu w jakim, z tym co masz w czasie jaki został Ci

dany – zawsze coś możesz zrobić.
● Dobra materialne posiadane na własność przez człowieka muszą służyć do

osiągnięcia celu ostatecznego, jakim jest wieczna szczęśliwość.
● KKK 2111
● Ps 115
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