
BI RAD 
OZDRAVEL?

Janezov evangelij 5,6

7. POGLAVJE



2

7

Božje obljube
za finančno zdravje

Ogledali si bomo Božji načrt in obljube za finančno življenje. Zdi 
se nam nenavadno, a vendar se Sveto pismo veliko ukvarja s to temo 
in daje človeku obljube tudi za njegove finance. Navsezadnje gre za 
pomembno področje in Bog želi biti ob človeku in mu pomagati v 
vseh vidikih njegovega življenja.

Razmislili bomo torej o Božjih obljubah in Božjem načrtu za tvoje 
finančno zdravje. V Svetem pismu je dobesedno na stotine odlom-
kov, ki govorijo o ravnanju z denarjem in Jezus sam je več govoril o 
denarju kot o nebesih in peklu. Polovica Njegovih prilik omenja de-
nar in tretjina prilik govori o tem, kako narediti pametno investicijo. 
Pogledali si bomo 7 svetopisemskih navad za finančno zdravje in ko 
izpolnimo te navade, te pogoje, bo Bog izpolnil svoje obljube in dal 
blagoslov tudi na finančnem področju.
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Navada št. 1:
ZAUPATI MORAŠ BOGU KOT SVOJEMU VIRU  
IN DOBAVITELJU.

To pomeni, da tvoj vir dohodka ni tvoja služba, ampak Bog. Tvoj 
prvotni vir dohodka, vsega, kar potrebuješ v življenju, je Bog. 

Ko doma odpreš pipo, veš, da pipa ni vir vode, ampak samo ka-
nal, po katerem vodo dobiš. Vir vode sta dež in sneg, ki ju daje Bog. 
Tako tudi tvoja služba ni vir tvojih dohodkov, ampak samo kanal, po 
katerem ti Bog naklanja dobrine. Ko se torej ena pipa zapre, Bog z 
lahkoto odpre drugo. Ker je on dobavitelj mojih dobrin, se ne vzne-
mirjam preveč, če izgubim službo, ker bo Bog odprl drugo pipo, po 
kateri mi bo priskrbel, kar potrebujem.

“Kajti iz njega, po njem in zanj je vse: njemu slava na 
veke!“ (Rim 11,36)

Bog poseduje vse, vendar ti, dokler si na zemlji, to posoja. A boš 
ugovarjal: »Vendar jaz trdo delam za svoj denar!« Da, vendar kdo ti 
daje moč za delo, možgane in znanje, energijo, s katero ustvarjaš? 
Sveto pismo pravi:

“A spomni se Gospoda, svojega Boga, kajti on je tisti, ki ti 
daje moč, da si lahko pridobivaš bogastvo.“ (5 Mz 8,18)

Vsaka sposobnost, ki jo imaš, da zaslužiš denar, je od Boga.
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Navada št. 2:
BELEŽITI SI MORAŠ, KAKO JE S TVOJIMI  
FINANCAMI.

Voditi moraš knjige. Če hočeš Božjega blagoslova na področju 
financ, moraš voditi knjige, si beležiti dohodke in izdatke. Tako 
Bog naroča. Če se ti zdi to pretežko, pomisli, kako težko bo, ko boš 
finančno zabredel. Sveto pismo pravi:

“Skrbno pazi na obraze svoje drobnice, bodi s srcem pri 
čredah. Imetje namreč ni za zmeraj, niti krona ne gre iz roda 
v rod.“ (Prg 27,23–24)

Pazi torej na stanje drobnice in črede. V tistih časih je to bilo 
bogastvo in finančni vložek. Premožen človek je imel živali, reven ne. 
Takrat ni bilo bank, delnic in obveznic, denar je bil vezan v črede. 
Paziti na “obraze drobnice“ in biti “s srcem pri čredah“ pomeni, pazi-
ti na svoj finančni vložek, na svoje prihranke. Poznati moraš torej 
stanje svojih financ, kar pa pomeni dobro knjigovodstvo. Zakaj? Ker 
imetje ni za zmeraj. Hitro lahko izgine. Vedno, ko rečeš, ne vem, kam 
izgineva moj denar, si v težavah. Pomeni, da ne spremljaš svojega 
“finančnega toka“. Vedeti moraš namreč, koliko si dolžan, koliko 
zaslužiš, koliko financ imaš in kam denar gre. Nad tem moraš imeti 
pregled.
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Navada št. 3:
VRNITI MORAŠ PRVI DEL DOHODKA NAZAJ 
BOGU.

O tem smo govorili že pri duhovnem zdravju. Gre za princip dese-
tine. Je eden od stebrov finančnega zdravja. V vsem, za kar želiš, da 
On blagoslovi, moraš Boga postaviti na prvo mesto. Če želiš blagoslo-
va v svojem zakonu, mora biti Bog na prvem mestu v tvojem zakonu. 
Prav tako v svojem delu. Prav tako v svojih financah, za to gre pri 
desetini oz. darovanju Bogu. 5. Mojzesova knjiga pravi takole:

“Natančno oddêli desetino od vsega pridelka svoje setve, ki 
leto za letom zraste na njivi! Pred Gospodom, svojim Bogom, 
na kraju, ki ga izbere, da bo tam prebivalo njegovo ime ... da se 
naučiš bati vse dni Gospoda, svojega Boga.“ (5 Mz 14,22–23)

Namen darovanja Bogu je, da se Ga naučiš bati, kar pomeni, 
vanj verovati in zaupati in Ga dati vedno na prvo mesto kar se tiče 
svojega časa, odnosov in denarja. Če je na teh področjih Bog št. 1, 
potem je na prvem mestu v tvojem življenju. Če na teh področjih 
Bog ni najpomembnejši, ni najpomembnejši v tvojem življenju. Tu-
kaj imamo spet Božjo obljubo, ki sledi predlogu oz. pogoju, ki naj ga 
človek izvrši:

“Části Gospoda s svojim imetjem, s prvinami vseh svo-
jih pridelkov. Tvoje žitnice bodo polne hrane, tvoje kadi bodo 
prekipevale od mošta.“ (Prg 3,9–10)

Pravi, da počastiš Gospoda tako, da mu daš prvine, to je prvi del 
svojih pridelkov. Preden plačaš karkoli drugega in denar porabiš za 
karkoli drugega, daš Gospodu prvi del. Nato pa bo On napolnil tvoje 
kadi, da bodo prekipevale. Ko boš Bogu dal prvi del svojih dohodkov, 
mu boš pokazal svojo hvaležnost in priznanje, da veš, da je vse od 
Njega. Pokazal mu boš, da je On št. 1 v tvojem življenju, pokazal pa 
mu boš tudi, da imaš vero Vanj in zaupaš, da ti bo povrnil več, kot Mu 
daš. Bog obljublja, da te bo zato blagoslovil.
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Navada št. 4:
VARČEVATI IN VLAGATI MORAŠ ZA PRIHODNOST.

Sveto pismo pravi prihrankom Božji IQ-test za človeka. V resnici 
to pove, kako moder si.

“Dragocen zaklad in olje sta v hiši modrega, ponorel človek 
ju pogoltne.“ (Prg 21,20)

Ta odlomek definira modrega človeka, pa tudi ponorelega, 
norega torej. Moder shrani zaklad, neumen vse pogoltne, zapravi. 
Povprečen Evropejec varčuje 18 % svojih dohodkov. Kar pove nekaj 
o nas. Kdor pa nič ne shrani, je v skrbeh, ker nima nobene varnosti 
za primer nesreče in nuje. Kako doseči to navado? Vedno, ko hočeš 
nekaj kupiti, se vprašaj: “Ali to res potrebujem ali pa bi lahko dal 
ta denar v prihranke?” To je pomembno vprašanje. Moder namreč 
varčuje. Ko varčuješ, namreč denar dela zate. Mnogi ljude pa delajo 
zgolj za denar. Če varčuješ, pa denar dela zate, celo ko spiš. Pa boš 
rekel, da ne moreš privarčevati veliko. Pa kaj potem? Pa varčuj po 
malem. Varčuj pa vztrajno in redno.

“Na hitro pridobljeno imetje se manjša, kdor pa ga zbira 
po malem, ga veča.“ (Prg 13,11)

Božja beseda je popolnoma jasna. Varčevati je nujno. Nato na-
daljuje tako:

“Pripravi si delo zunaj, priskrbi si ga na polju, potem si 
ustvari dom.“ (Prg 24,27)

Kaj to pomeni? Ko dobiš dodaten denar, zaslužek, dediščino, 
povišico v službi, božičnico ... ne porabi takoj vsega za razkošje in 
nakupe, ampak nekaj privarčuj ali investiraj. Ostani na nivoju, na 
kakršnem si živel do sedaj in vloži denar v nekaj, kjer bo rastel. Tako 
bo na dolgi rok delal zate. Bog pravi, da je to modro.
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Navada št. 5:
MORAŠ SI ZASTAVITI NAČRT ODPLAČEVANJA 
DOLGA, DA SE GA REŠIŠ.

Bog želi, da si brez dolgov. Zakaj Bog to želi? Ker tako ti Bog lahko 
naroči, kaj naj narediš s svojim življenjem. Ker če ti Bog naroči, da 
nekaj narediš zanj, a si v dolgovih, tega velikokrat ne moreš storiti, 
ker te dolgovi omejujejo v tvojih zmožnostih, času in energiji. Če si 
tako močno finančno vezan, ne moreš oditi in narediti sprememb v 
svojem življenju. Pavel pravi:

“Ne bodite nikomur dolžniki.“ (Rim 13,8a)

Te navade in ta dejanja, ki jih naštevamo, moraš izpolnjevati po 
vrstnem redu. Tako pride dar Bogu in varčevanje pred povračilom 
dolga. Zakaj? Ker potrebuješ Božjega blagoslova, da se izkoplješ iz 
dolga. Darovanje Bogu v cerkvi je dejanje vere. Nedarovanje je zna-
menje strahu, nevere ali sebičnosti, zato plačaj prvo Bogu in nato 
plačaj sebi (varčuj), pa ti bo Bog dal več, kot potrebuješ.

Nekoč so vprašali takrat najbogatejšega Zemljana, Johna D. Rock-
efellerja, kako je obogatel. Rekel je, da ima finančni načrt 10 : 10 : 
80. 10 % daj nazaj Bogu, nato plačaj sam sebi za varčevanje 10 % in 
nato živi na preostalih 80%. Pa rečeš, da ne moreš živeti na 80 %. To 
pomeni, da živiš čez svoje zmožnosti. Resnica je, da lahko živiš veliko 
skromneje kot sedaj, če bi hotel, vendar pa po vsej verjetnosti živiš 
na meji ali celo preko svojih zmožnosti. Če si ne moreš privoščiti, da 
bi daroval za Boga in ne moreš nič privarčevati, potem živiš nad svo-
jimi zmožnostmi.

Najprej moraš vrniti Bogu prvino zaslužka, nato moraš varčevati 
in nato si moraš zastaviti načrt vrnitve dolga. Tako Bog želi in Bog ti 
bo pomagal. Če boš čakal, da boš poravnal dolg, preden boš daroval 
ali varčeval, potem ne boš nikoli nič daroval, ne privarčeval, ker bodo 
tvoja hrepenenja vedno presegla tvoj zaslužek. 
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Navada št. 6:
NAREDITI SI MORAŠ PRORAČUN.

Če nimaš proračuna, potem ne slediš Božjemu načrtu za tvoje 
finančno zdravje. Kaj je proračun? To je takrat, ko poveš denarju, 
kam ti hočeš, da gre, namesto da se sprašuješ, kam je šel. Proračun 
kontrolira tvoj denar, namesto da bi tvoj denar kontroliral tebe. 
Proračun je načrtovana poraba.

“Zamisli pridnega prinašajo vedno dobiček, kdor je 
zaletav, pa je vedno v pomanjkanju.“ (Prg 21,5)

Zamisli pridnega so seveda načrtna poraba, zaletavost pa ne-
kontrolirano zapravljanje. Zaletavost je to, kar oglaševalci imenujejo 
impulzno nakupovanje, to je, ko se odpravite nakupovat, ne da bi 
vedeli, kaj mislite kupiti, in se odločate šele v trgovini. Takrat ste na 
zanesljivi poti, da bo vaš račun na blagajni višji, kot ste pričakovali. 
Vsak trgovec želi doseči prav to. Da kupuješ, a ne ker potrebuješ in ne 
razumsko, ampak s čustvi. Velikokrat trgovci to dosežejo z besedami, 
kot so “znižano“ in “razprodaja“. Pride žena domov in reče: “Dragi, 
kupila sem še to.“ Ko jo mož vpraša, ali to potrebuje oz. ali imajo 
denar za to, reče: “Ne, ampak bilo je ZNIŽANO.“ Slediti proračunu, 
pomeni, da si vse, kar potrebuješ, prej napišeš na listek in se tega 
trdovratno držiš.

Sveto pismo pravi, da če boš sledil temu impulzu, ne boš imel 
nikoli dovolj, razviti moraš odpornost na razprodaje. Kaj je protistrup 
temu? PRORAČUN.

“Dragocen zaklad in olje sta v hiši modrega, ponorel človek 
ju pogoltne.“ (Prg 21,20)

Impulzno nakupovanje je norost. 
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Navada št. 7:
UŽIVAJ V TEM, KAR IMAŠ.

Če hočeš Božji blagoslov, bodi zadovoljen s tem, kar imaš. Uživaj 
v tem, kar imaš. Ne obremenjuj se s tem, česar nimaš. Tako smo 
namreč obremenjeni s tem, česar nimamo in se trudimo to pridobiti, 
da nimamo časa uživati v tem, kar imamo. Gradijo se čudovite hiše, 
v katerih ljudi nikoli ni, ker morajo delati vse dneve, da jih odplačajo. 
Nimajo časa za otroke, ker so zaposleni s tem, da bi zaslužili denar, 
da bi otrokom kupili še več stvari.

“Bolje je gledati z očmi, kakor iskati s poželenjem. “ 
(Prd 6,9)

Gledati, kar imaš, in v tem uživati, kot pa v poželenju nenehno 
iskati nekaj novega. Dokler tega ne boš dojel, ne boš nikoli zado-
voljen, nikoli se ne boš ustavil, nikoli nič daroval in privarčeval, ker boš 
vedno odvisen od nadgradenj, vedno boš želel več, boljše, novejše. 
In ko boš vse to imel, boš hotel nekaj drugega. Ko vedno hočeš nekaj 
drugega, najnovejši model, biti vedno v korak z modo ... velikokrat 
to počneš zaradi sosedov, ki imajo boljše in lepše. Pozabi na sosede, 
pravkar so vložili vlogo za stečaj. Resnica je, da kupujemo stvari, ki jih 
ne potrebujemo, z denarjem, ki ga nimamo, da bi impresionirali ljudi, 
ki jih sploh nimamo radi in ne uživamo v tem, kar imamo, ker vedno 
hočemo  več. Sveto pismo čudovito pravi:

“Naj vam načina življenja ne določa sla po denarju. Zado-
voljni bodite s tem, kar imate, ker je Gospod sam rekel: Nika-
kor te ne bom pustil samega, nikakor te ne bom zapustil.“ 

(Heb 13,5)

Ste vedeli, da Božja beseda tako konkretno govori o denarju? Da 
tako natančno prepoznava naše šibke točke in daje tako konkretna 
navodila ter da Bog daje takšne obljube? Bodi torej zadovoljen s tem, 
kar imaš. Nič ti ne bo manjkalo in Bog te ne bo zapustil v neznosni 
finančni situaciji.
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Da povzamemo. Pojma nimaš, kako te Bog želi blagosloviti, tudi v 
tvojih financah, ker so pomemben del tvojega življenja, če boš le de-
lal na Njegov način. Kakšen Bog bi bil, če ne bi poskrbel zate tudi na 
tem področju, okoli katerega se vrti velik del tvojega življenja? Sveto 
pismo daje o tem veliko obljub:

“Ne skrbite torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo 
pili ali kaj bomo oblekli?‹ Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj 
vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje 
kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo.“ 

(Mt 6,31–33)

Bog ti bo dal vse, kar potrebuješ, a le, če boš najprej iskal Božje 
kraljestvo.

Odloči se, ali boš zaupal sebi ali Bogu. Ali mislim, da jaz bolje vem 
od Boga, kaj je dobro zame, tudi na finančnem področju? Ali bo po 
moje ali po Božje.

Če hočeš, da ti uspe, moraš izpolniti vse, kar Bog naroča. Vseh 7 
navad in to v vrstnem redu, kot so tukaj navedene. Lahko daruješ, 
a če nisi zadovoljen s tem, kar imaš, je to težava. Tudi če vračaš dol-
gove, pa nič ne privarčuješ. Vseh 7 stvari moraš delati, da se bodo 
izpolnile Božje obljube. Ponovimo:

1. Zaupati moraš Bogu kot svojemu viru in dobavitelju.
2. Beležiti si moraš, kako je s tvojimi financami.
3. Prvi del dohodka moraš vrniti nazaj Bogu.
4. Varčevati in vlagati moraš za prihodnost.
5. Moraš si zastaviti načrt odplačevanja dolga, da se ga rešiš.
6. Narediti si moraš proračun.
7. Uživaj v tem, kar imaš.
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Kakorkoli se zdi nenavadno, pa Sveto pismo, ki je Božja beseda, 
priporoča, kako ravnati v vseh človeških situacijah, tudi kar se tiče 
odnosa do denarja, ki je ena od glavnih vsakodnevnih tem in skrbi vs-
akega človeka. Bog, ki nas je ustvaril, nas vodi tudi tukaj k finančnemu 
zdravju, ne toliko zdravju naših financ, ampak da bi mi bili zdravi in 
da denar ne bi imel nas v lasti ampak mi denar. Bog prav tako želi, da 
bi denar svobodno uporabljali za dobro in da bi uživali življenje, ne 
pa, da bi zato, da bi nekoč uživali, dovolili, da nas gonja za denarjem 
odtegne družini, življenju, samemu sebi in Bogu.

Vprašanja za osebni razmislek / pogovor v skupini:

1. Kaj me je najbolj nagovorilo?

2. Česa še nisem vedel?

3. Se s čim ne strinjam?

4. Če želiš, lahko podeliš osebno izkušnjo, ki si jo doživel  
v povezavi s to temo.

Beležke:
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Molitev

Gospod, Ti si vir vsega. Naj ti zaupam, da boš zame 
vedno poskrbel. Naj se ne utapljam v skrbeh, ker 
nisem znal prav poskrbeti za svoje finančno stanje. 
Tudi tukaj mi daješ nasvete in obljube. Daj mi vero, 
da Ti zaupam. Da zaupam, da mi boš vedno dal več, 
kot lahko jaz kadarkoli dam Tebi. Da mi daš vero, da 
me ne boš pustil brez vsega. Da bom imel po Tvoji 
dobroti vedno dovolj. Daj, da bom zadovoljen s tem, 
kar imam in da bom užival skupaj s svojimi bližnjimi 
v vsem, s čimer nas vsak dan preskrbiš. Ne dovoli 
mi, da zapustim uboge v njihovi stiski. Naj bom skr-
ben in ravnam s tem, kar si mi dal, modro. Naj bom 
hvaležen za vse, kar mi podarjaš in to vračam v veri, 
da bom vedno imel dovolj. Amen.

Pojdi in povej še drugim o tem, kar si slišal. 
Začni z utrjevanjem teh navad v času, ki je pred teboj in Bog te bo 

blagoslavljal.
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Knjižica je brezplačna. 
Naj ti koristi pri prizadevanju za zdravo življenje.

To knjižico in mnogo drugih zanimivih duhovnih vsebin lahko najdeš tudi na:  
www.zupnija-mozirje.si


