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Poziom 2 Lekcja 15 

 

FINANSE (Część 2) 
Opracował Andrew Wommack 

 
 Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami więcej o finansach. W ostatniej lekcji powiedziałem, że Bożą 

wolą jest, abyśmy prosperowali. Teraz chciałbym wam pokazać kilka kluczowych zasad dotyczących 

tego zagadnienia. Ew. Łukasza 6:38: Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, 

potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, 

i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. W finanse zaangażowanych jest wiele czynników, ale nie 

da się mówić o prosperowaniu bez mówienia o dawaniu. 

 
 Kiedy mówisz o dobrobycie finansowym, wielu ludzi mówi: „W porządku. Bóg chce abym 

prosperował, ale ja nie mam z czego dać”. Możesz zauważyć w Biblii, jak Jezus mówi o pewnej 

wdowie, która wrzuciła do skarbony świątynnej ostatnie swoje grosze. Obserwował, jak bogaci 

oddawali wielkie sumy pieniędzy, ale gdy zwołał wszystkich swoich uczniów, powiedział, że ta kobieta 

dała najwięcej. Oni dawali z tego, co im zbywało, ale ona dała ze swojego ubóstwa. Bóg nie ceni 

wielkości twego daru pod względem monetarnym, ale raczej procent tego, z czego dajesz. Kiedy ktoś 

mówi: „Nie mam z czego dać”, jest to nieprawdą. Jeśli już nic innego, to możesz oddać część swojego 

ubrania. Każdy ma coś, co może dać, więc odrzuć ten argument. W zasadzie, jeśli dajesz w czasie, kiedy 

nie wydaje się że masz z czego dać, możesz dać procentowo więcej, niż kiedykolwiek. Osoba, która 

posiadając 10 złotych i oddaje z tego 5, procentowo daje więcej, niż ktoś kto dał 1 milion złotych, 

a na koncie ma jeszcze dziesiątki milionów. Bóg tak to ustawił, że każdy może dawać. 

 
 Dlaczego Bóg powiedział, żebyśmy dawali? Jest wiele takich powodów, ale najważniejszym jest ten, 

że Bóg chce abyśmy Mu ufali w każdej dziedzinie naszego życia. Jeśli Boga nie ma, jeśli Jego Słowo 

nie jest prawdą: Dawajcie, a będzie wam dane, oddawanie części tego co masz komukolwiek jest 

najbardziej głupią rzeczą, jaką możesz kiedykolwiek zrobić. Zamiast zmierzać do zaspokojenia 

wszystkich swoich potrzeb, w zasadzie oddalasz się od tego celu, jeśli Bóg nie obiecał, że ci będzie 

błogosławił. Dawanie w Boży sposób wymaga wiary i z tego powodu On powiedział, byś dawał. 

 
 W Ew. Łukasza 16 znajduje się przypowieść o złym zarządcy, który oszukiwał finansowo swojego 

pana, co w końcu wyszło na jaw. Jezus powiedział, że jeśli nie będziesz wierny w niesprawiedliwej 

mamonie (chodzi o pieniądze), kto powierzy ci prawdziwe bogactwa? Jeśli nie ufasz Bogu 

w najmniejszych sprawach, odnośnie pieniędzy, w jaki sposób możesz zdobyć bardziej wartościowe 

rzeczy, takie jak wartości duchowe? Fragmenty jak ten mówią, że najniższym stopniem zarządzania 

(szafarstwa) są pieniądze. Jeśli nie potrafisz zaufać Bogu w swoich finansach, jak możesz mu zaufać 

w kwestii wieczności? Jak możesz naprawdę wierzyć, że Jezus przebaczył ci grzechy, dzięki czemu 

spędzisz wieczność w niebie? W porównaniu z pieniędzmi, sprawy duchowe posiadają o wiele większą 

wartość. Pieniądze to najniższy poziom zaufania Bogu. Przypowieści Salomona 11:24 mówią: Jeden 

daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. 

 
 Jeśli najpierw szukasz Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, Bóg ci resztę rzeczy doda. Jeśli 

mówisz, że chcesz, aby Bóg pomógł ci w finansach, ale nie szukasz najpierw Królestwa Bożego, nie 

podejmujesz kroków wiary, ufając Mu w swoich finansach i dając, to tak naprawdę nie ufasz Mu. 
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Pytania 

 

1. Przeczytaj Ew. Jana 3:16. Co zmotywowało Boga, aby dać? 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Przeczytaj 1 List do Koryntian 13:3. Motywem naszego dawania powinna być…? 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Przeczytaj List Jakuba 2:15-16. Wyjaśnij znaczenie tego fragmentu. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Przeczytaj Ew. Łukasza 6:36. Wyjaśnij znaczenie tego wersetu. 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. List do Efezjan 1:7. Bóg dał według Swojego bogactwa, czy ze Swojego bogactwa? Wyjaśnij 

różnicę. 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Przeczytaj Przypowieści Salomona 19:17. Kiedy dajesz biednemu, co wtedy robisz? Czy Bóg 

odda ci z powrotem? 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Przeczytaj Psalm 41:2-4. Wymień 5 rzeczy, które Bóg robi względem tych, którzy dają biednym. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Wersety użyte w pytaniach 

 
Ew. Jana 3:16 - Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto 

weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 

 
1 List do Koryntian 13:3 - I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał 

na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. 

 
List Jakuba 2:15-16 - Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego 

chleba a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, 

czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? 

 

Ewangelia Łukasza 6:38 - Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną 

i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką 

miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. 

 
List do Efezjan 1:7 - W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według 

bogactwa łaski jego. 
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Przypowieści Salomona 19:17 - Pożycza [samemu] Panu - kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo 

On mu nagrodzi (Biblia Tysiąclecia). 

 
Księga Psalmów 41:1-3 - Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu, w dniu nieszczęścia Pan 

go ocali. Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie wyda go wściekłości 

jego wrogów. Pan go pokrzepi na łożu boleści: podczas choroby poprawi całe jego posłanie. 

 

 

Odpowiedzi 

 
1. Przeczytaj Ew. Jana 3:16. Co zmotywowało Boga, aby dać? Jego miłość. 

 
2. Przeczytaj 1 List do Koryntian 13:3. Motywem naszego dawania powinna być Miłość; szukanie 

dobra i korzyści innych, bez względu na to, co czujemy (Ew. Mateusza 7:12). 

 
3. Przeczytaj List Jakuba 2:15-16. Wyjaśnij znaczenie tego fragmentu. 95% miłości, to miłość 

niewerbalna. Miłość to nie słowa, ale czyny. 

 
4. Przeczytaj Ew. Łukasza 6:36. Wyjaśnij znaczenie tego wersetu. Jakiej miary używasz 

w dawaniu (małej lub dużej), takiej samej miary użyją oddając tobie. 

 
5. List do Efezjan 1:7. Bóg dał według Swojego bogactwa, czy ze Swojego bogactwa? Wyjaśnij 

różnicę. Według Swojego bogactwa. On oddał wszystko, by nas odkupić, Swego 

jednorodzonego Syna. 

 
6. Przeczytaj Przypowieści Salomona 19:17. Kiedy dajesz biednemu, co wtedy robisz? Pożyczasz 

Panu. Czy Bóg odda ci z powrotem? Tak. 

 
7. Przeczytaj Psalm 41:2-4. Wymień 5 rzeczy, które Bóg robi względem tych, którzy dają biednym. 

Pan ich ocali w dniu niedoli. Będzie ich chronił Udzieli im dostatku. Uratuje ich 

od wrogów. Uzdrowi ich; przyprowadzi ich z powrotem do zdrowia. 
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