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Pieniądze
i dobra materialne

To, czego dowiedziałeś się do tej pory, dało ci niezbędne wyobrażenie o tym,
jak dysponować intelektem, wolą, uczuciami. ciałem, czasem i zdolnościami. Jak
wiesz nie tylko te dobra powierzył nam Bóg. Jest jeszcze inny rodzaj dóbr, są nimi
pieniądze i nieruchomości. Lekcja ta dotyczy tych właśnie dóbr.

Ważne jest, aby; wiedział, jak dysponować pieniędzmi i dobytkiem, które
powierzył nam Bóg. Mając to na uwadze, lekcja ta przedstawi ci zasady, którymi
powinieneś się kierować w tym względzie. stosunek, który powinieneś mieć
i sposoby, które pomogą ci właściwie postępować w tym zakresie.

Plan lekcji

Określenie zasad
Prawa Boga
Nauczanie Jezusa
Wypowiedzi sług Bożych

Posiadanie odpowiedniego stosunku do dóbr
Dwa rodzaje zła. którego należy unikać
Dwie postawy. które należy pielęgnować

Zarządzanie tym, co Bóg nam daje
Zarabian ie picn iędzy
Sporządzanie hudżetu
Stawianie Boga na pierwszym miejscu
Mądre wydawanie pieniędzy
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Cele lekcji
Po zakończeniu lekcji powinieneś:

• Wyjaśnić. co mówi Biblia na lemat człowieka i bogactw .

• Zastosować w swoim życiu zasady, którymi powinien kierować się szafarz
dóbr Bożych.jeśli chodzi o zarabianie izarządzanie swoimi pieniędzmi.

Czynności lekcyjne
I. Jest to praktyczna lekcja! Zawiera wiele wskazówek, mogących pomóc ci w zarzą-

dzaniu twoimi pieniędzmi i dobytkiem. Upewnij się. że odpowiedziałeś na wszystkie
pytania.

2. Parniętaj. aby odnaleźć definicję każdego kluczowego słowa w słowniku na końcu
książki. Znajdź również iprzeczytaj każdy werset z Biblii, który jest wymieniony
w lekcji.

3. Gdy przeczytasz lekcję, przejrzyj ją ponownie, następnie odpowiedz na pytania
kontrolne i sprawdź swoje odpowiedzi.

Słowa kluczowe
budżet
dochód
dziesięcina
gromadzenie
inflacja

prawo własności
procent
systematycznie
troska
tyrański

wydatki
wyzysk
zysk
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Temat lekcji

OKREśLENIE ZASAD

Celi. Zapoznać się: nauką Pisma Świętego lIa temat pieniędzy i dóbr materialnych.

W lekcji I i 2 rozważaliśmy idee Bogajako właściciela i człowiekajako szafarza.
W odniesieniu do pieniędzy i dóbr materialnych, idee te są najbardziej istotne. po-
nieważ mamy zwyczaj myśleć o szafarzu jako o osobie, która zarządza pieniędzmi
i dobytkiem.

Prawa 80ga

Pieniądze i dobra materialne stanowią bogactwa tego świata. O pieniądzach.
którymi od starożytności jest m.in. złoto i srebro. Bóg mówi: "A/oje jest srebro
I moje jest :10[0" (Ag 2:S). O dobrach materialnych. z których najważniejsza jest
ziemia. Bóg wypowiada się: " ... ziemia należy do Pana" (2M 9:29). WaJ1C pod-
kreśleniajest to, ze w 3M 25:23 Bóg daje Izraelitom prawo do korzystania z ziemi.
lecz zachowuje dla siebie prawo własności. Bógjest właścicielem zarówno ziemijak
i ludzkości!

I Jaki. w świetle praw Boga. powinien być nasz stosunek do naszych dóbr ma-
terialnych"

Nauczanie Jezusa

Jezus wiele nauczał na temat człowieka i bogactw. Zasadnicze nauki to:

l. Nie gromadźcie wyłącznic dla siebie bogactw na ziemi (Mt 6: 19-21), tylko
głupiec tak czyni (Lk 12: 16-21: Mk S:36).

2. Nie możemy służyć Bogu i mamonie (Mr 6:24)
3. Powinniśmy inwestować bogactwo w pomoc dla ubogich. Czyniąc to gro-

madzimy sobie bogactwa w niebie (MI 6:20: 19:21: Lk 12:33: 16:9).
4. Trudno jest bogatym ludziom wejść do Królestwa Bożego (Lk ,S: IS-25).

Wszystkie te nauki odkrywają następującą prawdę: Człowiek powinien korzys-
tać ze swoich bogactw w sposób ustalony przez Boga. Jest to bardzo rozsądne
i wypływa z faktu, że Bóg. a nic człowiek, jest ich prawdziwym właścicielem. Oprócz
lego, Jezus w przypowieści o talentach (Mt 25: 14-30), o nieuczciwym zarządcy (Lk
16: l-S) i o dziesięciu minach (Lk 19: 11-26) jasno przedstawił. ze człowiekjest tylko
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zarządcą dóbr. v..'e wszystkich trzech przypadkach słudzy zarządzali bogactwami
właściciela.

wypowiedzi slug Bożych

\V czasach Starego Testamentu król Dawid był jednym z ludzi. którzy najlepiej
rozumieli, co oznacza zarządzanie dobrami. Powiedział on. że Bógjest prawdzi-
wym właścicielem majętności (1Kn 29: 12-16). Gdy Dawid i Izrael zgromadzili
bogactwa na budowę świątyni, powiedział. że oddali Bogu to. co należało do Niego
(IKn29:16-17)

Pierwsi uczniowie nie uważali się za właścicieli tego, co posiadali (Oz 4:32).
Opierając się na naukach Jezusa. wykorzystywali swoje dobra. aby pomagać
biednym (Dz2:45; 4:34).

Apostoł Paweł również twierdził, że my nic jesteśmy właścicielami rzeczy. tylko
ich użytkownikami. "Albowiem niczego nu swiat nie przvnieslismy. dlatego tez
niczego wyniesć nie możemy" (I Trn 6:7).

2 Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą każdy opis osoby. która przestrzega nau-
czania Biblii o pieniądzach i dobrach materialnych.

a) Ralf ciężko pracowal. aby zarobić pieniądze. W związku z tym uważa, iż należą
one do niego iwydaje je. takjak chce.

b) Janina daje swoje pieniądze, aby pomóc biednej rodzinie w zakupie ubrań dla
dzieci.

c) Tymoteusz składa swoje pieniądze w bezpiecznym miejscu i dodaje nowe osz-
czędności. aby mieć ich więcej.

d) Józef jest posłuszny Bogu i zostaje pastorem, chociaż wie. że jako pastor nie za-
robi dużo pieniędzy.
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POSIADANIE ODPOWIEDNIEGO STOSUNKU DO DÓBR

Ce12. Zapoznać się z biblijnymi przykładami stosunku do pieniędzy i dobr
materialnych oraz odróżnić prawidłowe od nieprawidłowych postaw

Dwa rodzaje zła, którego należy unikać

Chciwość

Grzech chciwości jest to nienasycona żądza posiadania coraz większej liczby
dóbr. Z pewnym multimilionerem przeprowadzala wywiad grupa dziennikarzy. Je-
den z nich powiedział: "Przypuszczamy, że spełnił pan wszystkie swoje marzenia.
Czy jest jednak coś, co jeszcze chciałby pan zrealizować w tyciu?" Multimilioner
odpowiedzial na to: "Mlody człowieku. to, czego naprawdę chcę, to dostać jeszcze
trochę tego, co już mam." Jakim tyranem stają się bogactwa: Jezus nie mówił tak
sobie. gdy stwierdził: ..Baczcie. a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. dlatego
że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie" (Lk 12:15).

Apostoł Paweł. mówiąc o chciwości. stwierdził, że jest ona bałwochwalstwem
(KI3:5) i umieścił ją na równi z najbardziej odrażającymi grzechami (Ef5:3-5). W in-
nym miejscu rzekł: "A ci. którzy chcą być bogaci. wpadają w pokuszenie i w sidła.
j w liczne bezsensowne j szkodliwe pożądliwości" (l Tm 6:9). Oznacza to. że chci-
wość nie jest grzechem. który jest cechą tylko ludzi bogatych. Ktoś powiedział, te
jest to grzech, do którego nikt się nie chce przyznać. Pawel oświadczył. że miłość do
pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zla (I Tm 6: IO). Upewnijmy się, te kochamy
właściciela. który powierzył nam swoje dobra. a nie dobra. które nam powierzył!

J Dlaczego Jezus ostrzegł nas. abyśmy wystrzegali się chciwości?

Strach

Szkodliwe uczucie strachu może iść w parze z chciwością, Czasami wydaje się.
że wywołują się nawzajem. Jezus miał dużo do powiedzenia na lemat nadmiernej
troski o dobra materialne. W Ewangelii Mt 6:25-34 podaje trzy powody. dla których
nie powinniśmy martwić się o nie:

I. Bóg dał nam życie i cialo. Jest to cenniejsze niżjedzenie. które syci i ubranie.
które okrywa. Jeśli Bóg dal nam te dobra. da nam wszystko. co jest nam nie-
zbędne. Nie pozwoli umrzeć nam z głodu lub chodzić nago! Nic pozwolił.
aby stało się to z ptakami i z kwiatami, tym bardziej nie stanic się to z nami.
którzy jesteśmy zarządcami ustanowionymi przez Niego!

2. Bóg wie. że potrzebne jest nam jedzenie oraz ubranie i gotów jest dać nam te
dobra.
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3. Każdy dzień niesie swoje troski. Dlatego nie warto dodawać do dzisiejszych
zmartwień trosk o przyszłość.

Apostoł Paweł mówi także. że nie powinniśmy martwić się o nic. lecz powierzyć
w modlitwie nasze troski Panu (Flp 4:6). Był pewien. że Bóg zaspokoi wszystkie po-
trzeby (FIl' 4: 19).

Apostol Piotr daje nam prostą radę: "W\':elką troskę złoicie na Niego, gdyż
On ma o was staranie" ( l Pt 5:7). Troszczmy się raczej o to, by podobać się temu,
kto daje nam wszystko, niż o same rzeczy.

Około dziewiętnaście lat temu zdarzyło mi się pomyśleć, że po raz pierwszy
w życiu ja i moja rodzina nie zjemy obiadu. W domu nie mieliśmy nic do jedzenia.
Postanowiliśmy z żoną cierpieć głód, skoro tego chciał Pan (Flp 4: 12). Nie rozumia-
lemjednak. dlaczego nasza mała córeczka ma również tego doświadczać, Nie dosz-
lo jednak do tego! Bóg tak pokierował sprawami dziesięć dni wcześniej, że owego
dnia otrzymaliśmy tyle, iż pozwoliło nam to na przeżycie ponad miesiąca! Prawdą
jest, ze Bóg zaspokaja potrzeby dzieci i troszczy się o nie. Jeśli przezywasz poważne
kłopoty finansowe, Bóg może zrobić dla ciebie to samo, co uczynił dla mnie.

4 Czy sąjakieś rzeczy, o które się martwisz? Wpiszje w notatniku i módl się, aby Pan
pomógł ci zaufać, że On zajmie się rozwiązaniem twoich problemów. Modląc się
powiedz, ze powierzasz Mu swoje problemy. a więc nie musisz sięjuż nimi martwić.
Dlaczego powinniśmy powierzać nasze zmartv...'ienia Bogu?

Dwie postawy, które należy pielęgnować

Zadowolenie

W przeciwieństwie do chciwości, zadowolenie to czucie satysfakcj i z tego. co
się ma. bez względu na to. czy jest lego mało, czy dużo (Hbr 13:5). Zadowolenie nie
znaczy, że pragnie się posiadać bogactwa.Iecz nie pozwala także na pogodzenie się
z ubóstwem (Prz 30:8-9).

Wedlug Ewangelii Mt 25: I5 Róg rozdziela dobra stosownie do zdolności
szafarzy. Nicktórym daje więcej. innym mniej. Jeśli zarządca jest uczciwy i dobrze
zarządza tym niewielkim dobytkiem, który posiada, Pan powierzy mu więcej
(Mt 25:21). Dlatego powinniśmy być zadowoleni z tego, co Bóg nam dal
(I Tm 6:6-8) i ufać, że we właściwym czasie da nam więcej.

Zarządca dóbr Bożych powinien znać swoje potrzeby i swoje pragnienia. Bóg
obiecał dać nam wszystko; czego potrzebujemy (Flp 4: 19). lecz nic oznacza to, że
jest gotowy dać wszystko, czego pragniemy (Jk 4:3). W związku Z tym. że troszczy



124 Odpow ied: iulnosć chrzesc ij (/II ina

się o nas, wie co jest dla nas najlepsze. Jeśli człowiek wierzący ma \','5Zys11\0. czego
potrzebuje. to ma powód, aby być zadowolonym.

Szczodrość

Szczodrość oznacza hojne dawanie. Jest lo jedna z cech Boga (I Tm 6: 17). który
dal nam nawet swojego Syna (Jn 3:16), Szczodrość, tak jak zadowolenie, jest
przeciwieństwem chciwości. Osoba chciwa zagarnia wszystko dla siebie. a hojna
szczodrze oddaje swoje mienie dla innych (Dz 2:45; 4:34-37).

\V lekcji 2 mówiliśmy, ze dawanie jest inwestowaniem dóbr. które należą do
Boga; znaczy to. że dawanie jest istotną częścią w dysponowaniu dobrami. W tym
sensie można powiedzieć. że chciwa osoba zabiera dobra. które należą do Boga
wykorzystując je tak. jak chce. a osoba szczodra zarządza nimi \..ykorzystując je
w sposób, w jaki chce Bóg.

nóg chce oczywiście, aby wszyscy jego zarządcy byli ludżmi szczodrymi.
Szczodrość każdego z nich powinna znaleźć odbicie wjego stosunku do Boga (2M
35:5). Nikt nie powinien przychodzić do Boga z próżnymi rękami (5M 16:16-17).

s W swoim notatniku wymień kilka sposobów.jakimi możesz okazać swoją szczo-
drość wobec Boga.

Znakomitym przykładem szczodrości jest Maria Magdalena (Jn 12:3). Złożyła
ona Jezusowi kosztowną ofiarę. Nie było jednak ważne to. że jej ofiara była sama
w sobie kosztowna, lecz to. że była cenna ze względu na wyrażoną przez nią miłość
do Pana. Jezus powiedział. że gdziekolwiek będzie głoszona Ewangelia. tam będzie
wspominany uczynek Marii.

---
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Ważną kwestią do rozważenia jest: c.:)' osoba uboga mo:e hyc szczodra?
Zgodnie z tym. czego naucza Biblia. w Starym Testamencie Bóg ustanowił zasadę.
że jeśli ktoś nie mógł złożyć w ofierze owcy. jagnięcia lub koźlęcia. musiał wziąć
dwie synogarlice lub dwa młode gołąbki. Nawet Józefi Maria. którzy byli ubodzy.
musieli to uczynić (U 2:24 J.

Przykład wdowy. która zlożyla w ofierze dwa grosze (Lk 21 :2-4) potwierdza fakt.
że ubodzy ludzie mogą być szczodrzy. Wdowa była bardzo biedna. lecz oddała
wszystko, co miała. Podobnie ludzie wierzący z Macedonii. mimo że byli bardzo
biedni. byli niezwykle szczodrzy i dawali więcej, niż mogli (2Kor 8: 1-3),

6 Wyobraźmy sobie. że kilku twoich przyjaciół wypowiada poniższe zdania. Mając
na uwadze to. czego dowiedziałeś się w tej lekcji, ustal, z którymi zdaniami
ZGADZASZ SIĘ i zakreśl kółkiem literę. która poprzedza każde z nich.

a) "Biedni ludzie nie mogą być szczodrzy."
b) "Biblia mówi. że pieniądze są korzeniem wszelkiego zla.'
c) "Jezus mówił ludziom, aby nie troszczyli się o potrzeby materialne."

d) "Różnica między ludźmi, którzy są chciwi. a ludźmi, którzy są szczodrzy. polega
na ilości dóbr. które posiadają".

e) "Człowiek biedny może być szczodry."

7 W pytaniu 6 zgodziłeś się z kilkoma podanymi zdaniami, a z kilkoma nie. Przeczytaj
jeszcze raz wszystkie zdania, W poniższej tabelce obok takiej samej litery wpisz. czy
zgadzasz się z tym zdaniem. czy nie, W następnej rubryce podaj przynajmniej jeden
odsylacz do Biblii. który potwierdza twoją odpowiedź. Pierwsza rubryka zostala
wypełniona jako przykład

Zdanie Zgadzam się lub Wersety z Biblii potwierdzające wybór
nie zgadzam się

a) 1/;, ':9'////:(N/I ')/r' / .7//1/'//'//';":- 6:-.j1

bJ

c)

d)

ej
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ZARZĄDZANIE TYM, CO BÓG NAM llA.lE

Zarabianie pieniędzy

Ce13. Zapoznać się : biblijnymi zusodami uczciwego zarabianiu pieniędzy.

Tytuł tego podrozdziału wydaje się dziwny. Zarabianie pieniędzy nic oznacza
jednak gromadzenia bogactw. W przypowieści o trzech slugach czytamy, że właściciel
nagrodził sługi. którzy osiągnęli zyski i ukarał tego. który tego nic uczynił. Oznacza
to. że Bóg chce. abyśmy zarabiali pieniądze, ponieważ są one środkami. którymi
zarządzamy,

Możesz powiedzieć: Czypieniqd:e me są zlem? Oczywiście. że nie. Niektórzy
mówią o "brudnych pieniądzach" lub "wstrętnym metalu". lecz to. co jest złe, to
miłość do pieniędzy a rzeczą brudną lub wstrętną jest używanie ich w złym celu.
Pieniądze same w sobie mogą być błogosławieństwem. Mogą służyć do rozwijania
pracy Bożej na świecie, pomocy biednym i zaspokojeniu osobistych potrzeb. Jeśli
zarządca czerpie zyski mając na względzie te cele, Bóg będzie mu sprzyjał. Abraham.
Izaak i Job byli świętymi ludżmi i Bóg im blogosławił (IM 12:5: 26: 12- I3: Jb I: I -3:
42: 12). Jednak szafarz dóbr Bożych zachowuje pewne określone zasady przy
zdobywaniu pieniędzy.

I. Chrześcijanin powinien pracować. aby zarabiać pieniqd:e. Jest to uczciwy
sposób życia (Ef 4:28: 2Tm 2:6). Apostoł Paweł nauczał, aby ludzie wierzący
..w cichości pracowali i własny chleb jedli" (2Ts 3: 12) oraz przestrzegał: .. kto nie
chce pracować. niechaj też nie je" (2Ts 3: IO). Związek między pracą a zarobkami
został ustanowiony przez Pana. Powiedział On. że robotnik godzien jest zaplaty
swojej (Lk 10:7). Jakież ubóstwo musi cierpieć człowiek ijakaż to hańba dla Boga.
gdy zamiast pracować, człowiek oddaje się lenistwu (Prz 13:4: 20:4: 24:30-34)'

8 W swoim notatniku wymień kilka sposobów. dzięki którym pieniądze mogą być
błogoslawieństwern.

Chrześcijanin powinien poważnie rozważyć. czy uczciwie zarabia pieniądze.
jeśli a) pracuje dla kogoś. kto nakłania go do wyrządzania zła bliźniemu, gdy go
okłamuje. oszukuje lub stosuje podstęp: b) pracuje w przedsiębiorstwie. w którym
produkowane są produkty mogące zniszczyć bliźniego lub wyrządzić mu szkodę.
np. napoje alkoholowe, papierosy i broń.

2. Chrzcscijanin powinien zarabiać pieniud:e pracując uczciwe, Apostol
Paweł naucza, że chrześcijanin.jako zarządca dóbr Bożych, nic powinien być chci-
wy na grosz (I'Y m 3:3: Tt I :7). Człowiek wierzący nie powinien zatem zdobywać
pieniędzy poprzez:
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a. Kradzież. Myśl, że okradanie bogatych jest aktem sprawiedliwości, jest
w niektórych miejscach popularna, lecz Biblia nie rozróżnia sprawiedliwych
i niesprawiedliwych rodzajów kradzieży (2M 20: 15: Ef 4:28).

b. Nieuczciwy interes . .Jnteres jest interesem" - to dewiza tych, którzy sądzą,
że przy robieniu interesów wolno wszystko. Nie widzą oni związku między
interesem a moralnością. Wyzysk bliźniego. spekulacje, oszustwa. szalbiers-
two uważane są za część nonnalnych interesów.

c. Hazard. Niektóre organizacje zajmujące się propagowaniem różnych gier ot-
warcie nakłaniają do chciwości głosząc, że ich gry hazardowe są naj krótszą
drogą do zdobycia bogactwa. Prawdajest taka, że kilkoro ludzi staje się bo-
gaczami kosztem zubożenia wielu innych ludzi. Hazard doprowadza do ze-
psucia tych, którzy się nim pasjonują. Oparty jest on na nieuczciwej zasadzie
otrzymywania dużych zysków z małych wkładów.

9 Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą każdy przyklad osoby, która przestrzega
zasad dotyczących zarabiania pieniędzy, podanych w Biblii.
a) Jakub mało zarabia. Postanawia wykorzystać część pieniędzy, aby uprawiać ha-

zard, aby uzyskać więcej pieniędzy dla Pana.

b) Malgorzata pracuje w magazynie. Magazynier powiedzialjej, aby zapakowała po
1,90 kg fasoli do kilku opakowań opisanychjako 2 kg. Jeśli tego nie uczyni, straci
pracę. Małgorzata decyduje więc, że odejdzie i poszuka innej pracy.

c) Sąsiad Jerzego prosi go, aby poszedł z nim w nocy i zerwał trochę owoców
z drzew należących do bogatej rodziny. Rodzina Jerzego bardzo lubi owoce, ale
Jerzy uważa, że pomysł jest zły i nie przyłącza się do sąsiada.

Sporządzanie budżetu

Cel 4. Opracować budżet wzorując się na przykładzie podanym H' lekcji.

Dla wielu ludzi problemem jest to.jak powinni wydawać pieniądze, które zara-
biają, Najczęściej wydają więcej. niż zarabiają. Wpadajązatem w długi i są zrozpacze-
ni, że nie mogą nadążyć ze zwrotem długów.

Budżet to wykaz dochodów oraz wydatków za określony czas. Budżet pomaga
rozeznać się w sytuacji finansowej i wskazuje, czy nie planujemy więcej wydatków,
niż posiadamy pieniędzy.

W cclu sporządzenie budżetu musisz zapisać swój miesięczny lub tygodniowy
dochód. Po podsumowaniu dochodu, zapisz różne swoje wydatki i dodaj je. Suma
twoich wydatków nie powinna być większa niż H)'Soko.~ć dochodów
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Oto prosty model budżetu. który przedstawiam dla ilustracji. Mimo że podane
sumy mogą nie być podobne do twoich sum, pomogą ci one w zrozumieniu. jak
należy sporządzać budżet.

WPŁYWY WYDATKI

Pensja
Inne dochody

275 Dziesięcina i ofiary
15 Czynsz

Woda i światło
Żywność
Ubranie
Wydatki szkolne
Komunikacja
Oszczędności

32
100

9
93
14
10
17
15

Ogółem 290 Ogółem 290

Z powodu inflacji często będziesz musiał dostosować swój budżet do nowej
sytuacji. Jeśli jednak zamiast aktualnych sum będziesz notował swoje wydatki
w postaci procentu od swojego dochodu. nie będziesz musiał robić tak często po-
prawek.

\0 W notatniku podaj swój budżet wzorując się na przykładzie podanym w lekcji.

Stawianie Boga na pierwszym miejscu

Cel 5. Zapoznać się : sumą, która stanowi dziesiątą część podanego dochodu.

Zauważyłeś, że dziesięcina iofiary stanowią pierwszą pozycję na liście wydat-
ków w modelowym budżecie. Tak być powinno. Bóg powinien mieć pierwszeństwo.
Wszystko co mamy. dostaliśmy od Boga. Zalecił nam On. abyśmy wydzielali część
naszych zarobków na dałszą pracę dla Boga. Część ta to dziesięcina i ofiary.
Dziesięcinajest dziesiątą częścią, która jest poświęcona Panu, a ofiary mogą mieć
dowolną wysokość.

Pochodzenie i historia dziesięciny

Nie wiemy. jakie były początki dziesięciny, lecz wierny. ze od czasów Kaina
i Abla ludzie składali ofiary Bogu (ł M 4:3-5).

Dziesięciny po raz pierwszy są wspomniane w czasach Abrama. Oddawał on
dziesięcinę kapłanowi, królowi Melchisedekowi (I Mo 14:20). Z tego, co mówi Biblia
wynika, ze dziesięcina była ustalonym zwyczajem; nie ma wskazówki, że była ona
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ustanowiona tylko na tę okazję. Wierny. ze Chaldejczycy, naród. z którego pochodził
Abram, oddawali bogom dziesięcinę od najdawniejszych czasów.

\\' I t\1 28 widzimy, jak Jakub składa uroczystą obietnicę. że będzie składać
Bogu dziesięcinę ze wszystkiego. co otrzymuje od noga. Wiele wieków później.
dziesięcina została ustanowiona przez Pana jako prawo (3M 27:30-32).

Dziesięcina była akceptowana przez Pana Jezusa (Mt23:23). Nie karcił On fary-
zeuszy za składanie dziesięciny, lecz za to. że nic dbali o inne, istotne sprawy, w ta-
kim samym stopniu jak o dziesięcinę. Jezus wyraźnie powiedział: " Te r.:ec'::l' należy
eJ'I1iL' (ważne rzeczy dotyczące prawa), a tanuych nie zanicdby 'wać (dziesięcina) ".

Apostoł Pawel nauczal kościoty. aby oddawały dziesięcinę według pewnych
zasad (1 Kor 16: 1-2). Nakazał każdemu człowiekowi wierzącemu. aby: a) odkładał
część pieniędzy: b) oddawał je w każdą niedzielę (okresowo); c) proporcjonalnie do
tego. ile zarobił (dziesięcina jest częścią zarobków), Wydaje się. że nic może być
lepszej formy systematycznego oddawania Bogu, niż składanie przynajmniej dzie-
sięciny.

II \V jakich czasach po raz pierwszy pojawia się w Biblii wzmianka o składaniu
dziesięciny?

Obliczanie dziesiecmv

Jeśli me masz pieniędzy. lecz masz zwierzęta domowe i produkty rolne, możesz
obliczyć swoją dziesięcinę jak czynili to Izraelici w czasach Starego Testamentu, Na
przykład.jeśli ''Ii ciągu roku stado wzrośnie o 30 owiec. twoja dziesięcina wyniesie
3 owce. Jeśli pracowałbyś we własnym przedsiębiorstwie, twoja dziesięcina wyno-
siłaby 10%, twoich dochodów. Jeśli twoje zarobki mają postać zapłaty lub pensji,
np. 26 dolarów, twoja dziesięcina wynosiłaby 2.6 dolara. Może się zdarzyć. że masz
inne żródła dochodu, oprócz twojej pensji. Dobrze byłoby również z tego składać
dziesięcinę. Są one błogosławieństwem dla Pana! Ważne jest. aby pamiętać, ze jeśli
zasiejemy niewiele ziaren, będziemy mieli małe zbiory, ajcśli zasiejemy wiele ziaren,
będziemy mieć duże zbiory (2Kor 9:6).
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Btogostawicństwa. które wvnikujo ze składania dziesięciny

\V księdze Malachiasza 3: IO Bóg naucza nas. Ż~ wvle]e blogosłuwieństwo na
tych. ktorzv składają dziesięcinę, Jeśli wątpisz w to, Bóg wzywa cię ..Wystaw mnie
na próbę!" Ci. którzy składają dziesięcinę. nic stają się biedniejsi mając dziewięć
dziesiątych na zaspokojenie swoich potrzeb. Pokaż mi człowieka wierzącego. który
narzeka. że nie ma wystarczająco dużo pieniędzy na życie. a ja wskazę ci tego. kto
nie składa Panu dziesięciny. Ci z nas, którzy składają dziesięcinę wiedzą z doświad-
czenia. że dziewięć dziesiątych z blogosławieństwem 1302:.)'111 to więcej. niż dziewięć
dziesiątych bez tego blogosławieństwa (Prz 3:9).

Gdy dajesz Bogu. ważna jest leż twoja postawa. W 2Kor 9:7 czytamy, że po-
winniśmy dawać "nie z 7..alem albo z przymusu. gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje".
Jeśli dając. jesteśmy nicszczęśliwi lub dajemy tylko dlatego, ponieważ sądzimy. ze
musimy. okradamy się sami z błogoslawieństwa. które przeznaczył dla nas Bóg. Jeśli
jednak dajemy chętnie, z uwielbieniem i modlitwą, otwieramy drogę dla Boga, aby
dzielił się z nami błogoslawieństwem.

12 Wyobraźmy sobie, że człowiek imieniem Tomasz ma dochód \..'wysokości 280
dolarów i zysk w wysokości 18dolarów ze sprzedaży warzyw. Zakreśl kółkiem literę
poprzedzającą sumę stanowiącą dziesięcinę.
a) 28 dolarów
b) 28, I8 dolarów
c) 29 dolarów
d) 30 dolarów.

13 Poniżej podano kilka zdali dotyczących dziesięciny i jej oddawania (po lewej)
i wersety z Biblii (po prawej). Dopasuj każdy werset z Biblii do zdania, które po-
twierdza ten werset.
.... a Błogosławieństwo jest obiecane tym. którzy

składają dziesięcinę.
.... b Apostoł Pawel nauczal kościoły. aby składały

dziesięcinę według pewnych zasad.
.... c Abram dawał dziesięcinę.

.... d Jakub obiecał Bogu. że będzie składał dziesię-
cinę .

... . e Jezus akceptowal składanie dziesięciny.

I) I M 14:20
2) I M 28:22

3) M13:łO
4) Mt 23:23
5) IKorI6:1-2

14 Przcczytaj 2Kor 9:6- I5. W swoim notatniku sporządź listę wydarzeń. które będą
miały miejsce. gdy człowiek wierzący, mając właściwą postawę, będzie dawal Bogu.
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i\lądre wydawanie pieniędzy

Cel 6. Zapoznać się : przykludonn tvch ludzi. którzy przestrzegają zasad racjo-
nalnego wydawania pieniędzy,

Placenie odręczne gotówką lam. gdzie jest lo możliwe

Produkt, który wziąłeś na kredyt i za który płacisz po pewnym czasie. jest
zawsze droższy. ponieważ ten. kto go sprzedaje. pobiera dodatkową oplatę, Jeśli
zdarzy ci się w międzyczasie jakiś pilny wydatek i nie będziesz mógł zapłacić ra-
chunków, możesz stracić towar. który wziąłeś na kredyt i zapłacić dodatkowe odsetki.

Unikanie "Iugów

Biblia uczy nas. abyśmy nikomu nie byli nic winni (Rz 13:8). Jest to wielka praw-
da. Prośba o pożyczkę wydaje się być łatwym rozwiązaniem problemów finanso-
wych, lecz czasami to lekarstwo może być gorsze niż choroba. Jeśli nie zapłacisz na
czas. dostajesz złe świadectwo, stracisz przyjaciół i być może porzucisz swoją dro-
gę chrześcijanina. Jakże wiciu ludzi wierzących trzyma się z dala od kościola. po-
nieważ wstydzą się spotkania z bratem, który pożyczył im pewną sumę pieniędzy,
a nie mogą jej zwrócić! Lepiej jest przedstawić nasze potrzeby Bogu w czasie
modlitwy. On na pewno je zaspokoi.

Jeślijednak masz do wypełnienia pewne zobowiązania. wywiąż się z nich pun-
ktualnie. Jeśli z pewnego ważnego powodu nie możesz tego uczynić. nic unikaj
spotkania z osobą. która pożyczyła ci pieniądze. Idź do niej i wyjaśnij swoją sytuację.
Nie ma wątpliwości, że poczeka ona jeszcze kilka dni. a ty wystawisz o sobie dobre
świadectwo i dasz się poznać jako osoba odpowiedzialna.

15 Jeśli jesteś komuś winien pieniądze i nie możesz zapłacić punktualnie. co po-
winieneś uczynić?

Ił 'vdawanie pieniędzy na r=ec=yniezbędne

\V pierwszej kolejności należy wydawać pieniądze na rzeczy niezbędne. Na
przykład. dlaczego mam ujesz pieniądze na rzeczy luksusowe obywając się bez rzeczy.
które są ci naprawdę potrzebne? Zdarzyło się. że pewne malżeństwo z dwójką dzieci
musiało spać w jednym łóżku, lecz kupili kolorowy telewizor!

Oszczędzanie
Porównuj ceny. zanim coś kupisz. Możesz zobaczyć coś interesującego w wit-

rynie sklepowej. a kilka kroków dalej znaleźć to samo za dużo niższą cenę. Nie myśl
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7.aWSZC. że zrobiłeś dobry interes kupując coś tańszego. Często tańsze rzeczy oka-
zują się droższymi. biorąc pod uwagę krótszy czas ich użytkowania!

Wykorzystaj jak najlepiej to. co posiadasz. Dbaj o swoje ubrania i meble. aby
jak najdłużej były w dobrym stanic. Nic marnuj elektryczności ani wody. Dlaczego
miałbyś placić wyższy rachunek?

Jeśli jesteś gospodynią domową. oszczędzaj zastanawiając się nad tym. co
możesz ugotować, aby nic zostały resztki, ajcśli będą. nie wyrzucaj ich. Możnajc
wykorzystać do następnego posiłku lub dać tym, którzy są w potrzebie. Zacnowa-
nie Jezusa w sytucji, gdy rozmnożył chleb i rybę. jest dobrym tego przykładem
(Jn 6: 12-13), ponieważ zebrano resztki. aby je zagospodarować.

16 Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą przykład osoby. która przestrzega zasad
mądrego wydawania pieniędzy, podanych w tej lekcji.

a) Maria starannie pilnuje. aby nic gotować więcej. niż może zjeść jej rodzina.

b) Jakub jest winien Samuelowi pewną sumę pieniędzy. Nie może jej oddać. więc
unika chodzenia do kościoła. którego członkami są obaj.

c) Zuzanna kupuje dla swoich dzieci ubrania w pierwszym sklepie. do którego
wchodzi.

d) Jerzy chciałby kupić nowe radio. Najpierw jednak wydaje pieniądze na rzeczy
niezbędne. a następnie l oszczędności zakupi radio .

• • •
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Pytania kontrolne

l Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą każde zdanie, które zgodne jest z tym, co
mówi Biblia na temat bogactwa.
a} Nie jest możliwe wejście bogaczy do Królestwa Bożego.
b) Król Dawid powiedział. że oddaje swoje dobra Bogu.
c) To. co robimy dla innych. składa się na nasze bogactwa w niebie.
d} Bogactwa ziemi należą do Boga, lecz oddal On ziemię ludziom.
c) Osoba. która gromadzi bogactwa dla siebie, postępuje bez sensu.

2 Dopasuj każde zdanie (po lewej) do cechy. do której się odnosi (po prawej)
.... a Cecha ta polega na stałym pragnieniu posiadania

nowych rzeczy.
.... b Cecha ta przypomina oddawanie czci fałszywym

bogom .
.... c W Ewangelii Mt 6:25-34 Jezus podaj c przyczyny,

dlaczego nie powinniśmy być takimi .
.... d W I P1S:7 czytamy. że powinniśmy być wolni od

I ) Chciwość
2) Strach

tego.

3 Zakreśl kółkiem literę poprzedzającą przykład osoby. która ma zgodny z Biblią
stosunek do siebie i swoich pieniędzy oraz dóbr.
a) Chociaż Józcfma wszystko czego potrzebuje, nie jest szczęśliwy, ponieważ jest

jeszcze kilka rzeczy, których pragnie.
b) Zuzanna zarabia bardzo mało. Wystarcza jej jednak na życie i cieszy się z tego, co

posiada.
c) Tomasz ma bardzo mało i nie sądzi. by mógł dzielić się z innymi tym, co posiada.

oj Poniżej podano kilka zdań, które nie są zgodne z podanymi \1,1 Biblii zasadami
zarabiania pieniędzy. W pustej linijce. obok każdego ze zdań, napisz odnośniki
z Biblii. których użyłbyś. aby dowieść. ze zdanie 10 jest nieprawdziwe.
a) Chrześcijanin nie powinien starać się

o zysk.
b) Nie ma znaczenia.jak zarabia się pienią-

dze, dopóki używa się ich dla Pana.
c) Człowiek może dążyć do sprawiedliwoś-

ci. okradając bogatych.
d) Jeśli człowiek wierzący nie chce praco-

wać, inni powinni zaopiekować się nim
iżywić go.
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c) Błogosławieństwo Boże nic dotyczy rze-
czy materialnych.

S Artur ijego żona muszą kupić nowy komplet mebli (kilka sztuk). Nic mająjednak
wystarczającej gotówki, aby kupić od razu caly komplet. Zgodnie z zasadami
dotyczącymi racjonalnego wydawania pieniędzy. podanymi w lekcji. powinni
a) znaleźć przyjaciela. który pożyczy im pieniądze. których potrzebują.
b) kupić caly komplet płacąc za niego w ratach.
c) kupić tyle sztuk. na ile mają gotówki.
d) wykorzystać pieniądze. które odłożyli na pilne potrzeby.

6 Wyobraź sobie. że w pytaniu 5. AI1ur i jego żona postanowili znaleźć przyjaciela,
który pożyczy im pieniądze. których potrzebują. Wybór ten będzie niezgodny z za-
sadą
a) płacenia gotówką tam. gdzie jest to możliwe.
b) unikania długów.
c) kupowania w pierwszej kolejności tego. co niezbędne.
d) oszczędzania.

Odpowiedzi na pytania nauczające

9 b) Małgorzata.
c) Jerzy.

Powinniśmy traktować je jako \..{asność Boga. a nic naszą.

10 Twoja odpowiedź. Czy twoje wydatki są większe niż twój dochód? Jeśli tak. mo-
ze są jakieś. które mogłyby być ograniczone?

2 b) Janina
d) Józef.

II W Biblii po raz pierwszy o dziesięcinie wspomina się w czasach Abrama,

3 Ponieważ szczęśliwe życic nie zależy' od rzeczy. które posiadamy.

12 d) 30 dolarów. Jeśli wskazałbyś c) 29 dolarów, wybrałbyś sumę, którajest pra-
wie dobra. (Dokładna cyfra 10% wynosiłaby 29.80 dolarów. Jednak w lekcji
podany przykład podaje sumę dziesięciny zaokrągloną do jednego: 53.00
zamiast 52.60).
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-ł Ponieważ Bóg troszczy się o nas,

13 a 3) MU: 10.
b 5) IKor 16:1-2.
c I) IM 14:20.
d 2) IM 28:22-
e 4) Mt23:23.

5 Być może wymieniłeś rzeczy, takie jak oddawanie Bogu z ochotą swoich pienię-
dzy, czasu i zdolności.

l-ł Twoja odpowiedź pOWi11l1azawierać następujące elementy
a) Będziecie mieli wszystko. czego potrzebujecie (wersety 8-}O).
b) Bóg da wam wszystkiego pod dostatkiem, abyście mogli być zawsze hojni

(werset II).
c) Inni podziękują Bogu za twoje dary (wersety 11,12).
d) Bóg będzie uwielbiony (werset 13),
e) Ublogosławieni twoim darem, będą modlić się za ciebie (werset 14).

6 c) ..Jezus mówił ludziem. aby nie troszczyli się o potrzeby materialne",
c) .,Człowiek biedny moze być szczodry".

15 Powinieneś pójść do tej osoby, która ci pożyczyła pieniądze i wyjaśnić swoją
sytuację.

7 a) Nic zgadzam się - 1 Tm 6:9 (Biedni ludzie również pragną żyć w dostatku).
b) Nie zgadzam się - lTm 6: l O. (To miłość do pieniędzy, a nie same pieniądze,

są korzeniem zla.)
c) Zgadzam się- Mt 6:25-34.
d) Nie zgadzam się - Dz2:45: 4:34-37: 2Kor 8: 1-3. (Różnica polega na stosunku

do ich dóbr i do tego.jak je wykorzystują.)
c) Zgadzam się - LUI :2-4: 2Kor 8: 1-3.

16 a) Maria.
d) Jerzy.

8 Twoja odpowiedź powinna zawierać jeden z takich sposobów: mogą zapewnie
pomoc dla pracy Bożej. ludziom biednym i zaspokoić nasze potrzeby,


