
CZĘŚĆ 4: PIENIĄDZE SIĘ LICZĄ

Wstęp     
Bariery ochronne są ustawione po to, żeby pojazdy nie wjeżdżały w niebezpieczne miejsca lub poza wyznaczone 
granice. My potrzebujemy ustawić osobiste bariery po to, żeby nie zbłądzić w takich aspektach naszego życia, które 
zranią nas lub osoby, które kochamy. Jeżeli chodzi o nasze finanse to łatwo jest przekroczyć cienką linię i znaleźć się 
w niebezpiecznej strefie. Koniecznie jest zatem ustawienie barier ochronnych przeciw zachłanności, chciwości.



PYTANIA DO DYSKUSJI

1 Jesteś oszczędny czy rozrzutny? Jakie masz z tego korzyści? 
Z jakimi wyzwaniami to się dla Ciebie wiąże?

2 Czy pomoc potrzebującym jest dla Ciebie ważna? Na podstawie Twojej sytuacji finansowej, w jakim stopniu 
jesteś w stanie ustawić hojności wobec innych jako priorytet? W jaki sposób, jeśli w ogóle, chciałbyś podnieść swój 
obecny poziom hojności?

3 W nauczaniu wspomniano, że “możesz nie mieć długów w banku, ale w tym samym czasie być na finansowej 
krawędzi” Czy zgadzasz się z tym, że możesz być odpowiedzialny finansowo, ale jednak mieć niezdrowe relacje z 
pieniędzmi? Dlaczego tak/nie?

4 Przeczytaj Ewangelię Mateusza 6,24. Na jakie sposoby obecnie “służysz pieniądzom”? Jak myślisz, w jaki 
sposób odbija się to na Twojej relacji z Bogiem?

5 W skali 1 do 10, gdzie 1 znaczy “musiałbym wprowadzić kilka zmian”, a 10 “to wydaje się niemożliwe” jak 
trudne byłoby dla Ciebie zmienić priorytety swoich finansów z “żyj, oszczędzaj, dawaj” na “dawaj, oszczędzaj, 
żyj”?

6 Jaki będzie Twój najlepszy następny krok ku ustanowieniu barier ochronnych przeciwko chciwości? Jaka jest 
jedna rzecz, którą możesz zrobić w tym tygodniu, aby zacząć wykonywać ten krok? W jaki sposób ta grupa może 
Ci w tym pomóc?

IDĄC NAPRZÓD
Ustawianie barier przeciwko zachłanności, chciwości. Najlepszym sposobem na to, żeby uniknąć chciwości i nieodpowiedzialności jest dawać, 
oszczędzać i żyć… W tej właśnie kolejności. Na początek wybierz jakiś procent swoich dochodów i przekaż je jako pierwsze kościołowi, 
któremu ufasz, że ma wpływ na Twoje życie i społeczność. W ten sposób ustanawiasz barierę przeciwko chciwości. W ten sposób nabierasz 
pewności, że posiadasz pieniądze, ale te pieniądze nie posiadają Ciebie.

ZMIENIAJ UMYSŁ 
“W pierwszej kolejności zabiegajcie o Jego królestwo i prawość, a wszystko inne będzie wam dane.”
Mateusza 6:33


