FC

Zaufanie w finansach
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
1. Finanse to część naszego życia. Ważne abyśmy mieli w niej właściwy porządek. Kluczowa jest osobista
dyscyplina - jest to wzrost w cnotach takich jak:


HOJNOŚĆ Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać
będzie. 2Kor 9,6



WIERNOŚĆ Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny!” Mt 25,23a



POKÓJ I PORZĄDEK „Zachęcam was, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować
spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami, jak to wam nakazaliśmy.”

2. Jezus niektóre osoby wzywa by sprzedały wszystko (np. Łk 18, 18-22). Ale co to znaczy dla każdego z
nas? Znaczy, żebyśmy zadbali przede wszystkim o Królestwo Boże: Nie troszczcie się więc zbytnio i nie
mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. (...)
Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Mt 6,31-33
3. Uczeń Jezusa: • nie troszczy się zbytnio o finanse • jest sługą Pana i uznaje, że On posiada wszystko
co mamy • nie myśli zbytnio o swej własności, jest świadom, że niczego nie zabierze ze sobą… • jest
świadom, że Pan obdarza nas zaufaniem powierzając nam „Jego” dobra
4. Niech [każdy] pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Ef 4,28b - wezwanie
do samodzielnej i wytrwałej pracy, ukierunkowanej na dzielenie się.
5. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na
ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego
zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe
pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. 1Tm 6,6-9 Mamy żyć prostym stylem życia – jak
najmniej przeznaczać na siebie a jak najwięcej na budowanie Królestwa – czy tak myślimy?
6. Zatem: Czy muszę wszystko sprzedać? Nie. Czy muszę stać się ubogi? Tak. Szukając Królestwa.
7. Dziesięcina to wyraz uczniostwa: • Jest praktyką Biblii Starego i Nowego Testamentu (Mal 3, 8-10; Łk
11,42) • Jest formą uwielbienia Boga (Rdz 14,20) • uwalnia błogosławieństwo Boże (Prz 3,9-10) •
Wspiera osoby służące Chrystusowi i cały Kościół (1Kor 9,13-14)
8. Wielu chrześcijan uważa, że jałmużna to nie dziesięcina. To coś co dajemy ponad naszą dziesięcinę.
9. W świecie dostępności wszystkiego ważne jest aby wydawać mniej niż zarabiamy. Powinniśmy wyrobić
w sobie nawyk planowania, porównywania planów do wydatków oszczędzania, regularnej rozmowy z
małżonkiem na ten temat, a także budżetowania wydatków i ich ciągłej kontroli.
10. Podsumowując: finanse powinny służyć Królestwu a tylko nie naszym zachciankom czy wygodzie.
DZIELENIE



Co dzieje się w waszej rodzinie? Co dzieje się
u Ciebie?
Co było dla nas nowe, odkrywcze w
konferencji? Co warto zapamiętać?



Co myślisz o opinii, że sposób zarządzania
finansami to ważna część naszego uczniostwa?



Czy rozumiesz potrzebę dziesięciny, rozumianej
jako oddawanie 10% naszych dochodów na

potrzeby charytatywne, utrzymania Kościoła
i ewangelizację?


Trzy zasadnicze metody jakich używamy to
rejestrowanie wydatków, przygotowanie
budżetu oraz długoterminowe planowanie
finansowe? Czy to praktykujemy? Z jakimi
obszarami mamy największe problemy ?

