KÉSZÍTSETEK
ELÃ MINDEN
SZÜKSÉGES
DOLGOT!

CSALÁDI PÉNZÜGYEK

ÜZENET AZ ELSÃ ELNÖKSÉGTÃL
Kedves Fivérek és NŒtestvérek!
Az utolsó napi szenteknek hosszú évek óta azt tanácsolják, hogy tegyenek félre egy kis pénzt és úgy készüljenek fel a csapásokra. Amennyiben
így tesznek, az nagyban hozzájárul majd a biztonságukhoz és a jólétükhöz. Minden család felelŒsséggel tartozik azért, hogy a lehetŒ legnagyobb
mértékben gondoskodjon saját szükségleteirŒl.
Arra buzdítunk titeket, bárhol is éltek a világon, hogy készüljetek fel a
csapásokra azáltal, hogy szemmel tartjátok a pénzügyeiteket. Buzdítunk
benneteket, hogy mértékkel költekezzetek; fegyelmezzétek magatokat vásárlásaitok során, hogy elkerüljétek az adósságot. Fizessétek vissza adósságotokat, amilyen gyorsan csak tudjátok, és szabadítsátok ki magatokat a
rabságából. Rendszeresen tegyetek félre egy kis pénzt, hogy apránként
pénzügyi tartalékot gyıjtsetek.
Ha visszafizetitek az adósságaitokat, és rendelkeztek pénzügyi tartalékkal – bármilyen kicsi legyen is az –, ti és a családotok nagyobb biztonságban érezhetitek magatokat, és nagyobb békesség költözik a szívetekbe.
Az Úr áldjon meg titeket a családi pénzügyek rendezéséért tett erŒfeszítéseitekért!
Az ElsŒ Elnökség

A CSALÁDI PÉNZÜGYEK ALAPJAI
FIZESSÉTEK A TIZEDET ÉS A FELAJÁNLÁSOKAT!
A sikeres családi pénzügyek a becsületes tized, valamint a
bŒkezı böjti felajánlás fizetésével kezdŒdnek. Az Úr megígérte,
hogy megnyitja az egek csatornáit, és nagyszerı áldásokkal
árasztja el azokat, akik hithıen fizetik a tizedüket és a felajánlásaikat (lásd Malakiás 3:10).

KERÜLJÉTEK AZ ADÓSSÁGOT!

BEVÉTEL

A pénzügyi biztonságotokhoz létszükséges, hogy kevesebbet
költsetek, mint amennyit kerestek. Kerüljétek az adósságot, kivéve amikor szerény otthont vesztek, illetve oktatásért fizettek vagy
egyéb létfontosságú szükségletekért. Spóroljátok meg a pénzt miADÓSSÁG elŒtt megvásároljátok a szükséges dolgokat. Ha eladósodtatok, akkor a lehetŒ leggyorsabban fizessétek vissza a tartozást.

KÉSZÍTSETEK KÖLTSÉGVETÉST!
Vezessetek feljegyzéseket a kiadásaitokról. Havonta rögzítsétek és nézzétek át a bevételeket és a kiadásokat. Határozzátok
el, hogyan tudjátok csökkenteni a nem feltétlenül szükséges
kiadásokat.
Használjátok ezeket az információkat a családi költségvetés
létrehozásához. Tervezzétek el, mennyit szántok egyházi adományokra, mennyit tesztek félre, mennyit költötök ételre, lakásra,
rezsire, közlekedésre, ruházatra, biztosításra és így tovább.
Fegyelmezzétek magatokat, hogy a költségvetési terven belül
költekezzetek. (Lásd a Költségvetési munkalapot a hátoldalon.)

GYÙJTSETEK TARTALÉKOT!
Apránként gyıjtsetek pénzügyi tartalékot, és kizárólag vészhelyzetekben használjátok. Ha rendszeresen félretesztek egy kis
pénzt, meg fogtok lepŒdni, hogy idŒvel milyen sok lesz belŒle.

TANÍTSÁTOK A CSALÁD TAGJAIT!
Tanítsátok meg a családtagoknak a pénzügyek kezelésének
alapelveit. Vonjátok be Œket a költségvetés megtervezésébe, valamint a családi pénzügyi célok kitızésébe. Tanítsátok meg nekik a kemény munka, a takarékosság és a spórolás alapelveit.
Nyomatékosan hangsúlyozzátok a lehetŒ legtöbb tudás elsajátításának fontosságát.

KÖLTSÉGVETÉSI MUNKALAP
KÖLTSÉGVETÉSE
(év, hónap)
Bevétel

Tervezett

Tényleges

Tervezett

Tényleges

Munkabérek/fizetések
(az adók levonása után)
Egyéb bevétel
Teljes bevétel
Kiadások

Tizedek és felajánlások
Megtakarítások
Étel
Jelzáloghitel vagy lakbér
Rezsi
Közlekedés
Adósságok kifizetése
Biztosítás
Orvosi ellátás
Ruházkodás
Iskolai kiadások
Egyéb

Teljes kiadás
Bevétel mínusz kiadások
• Költségvetés konkrét idŒszakra (például: heti, kétheti, havi).
• Nézzétek át rendszeresen a költségvetést!

Látogassatok el a www.providentliving.org
honlapra a családi pénzügyekkel
kapcsolatos további információkért.
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