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Czy wiedziałeś, że w Biblii jest napisane więcej 
o finansach niż o niebie, piekle, modlitwie czy 
wierze? Jezus uczył więcej na ten temat niż 
na jakikolwiek inny, więc oczywiste jest, że 
zarządzanie pieniędzmi jest bardzo ważne dla 
Boga. Jednak dzisiejszy kościół ma postawę 
by nauczać przeciwko prosperowaniu, 
chociaż większość osób z taką postawą chce 
prosperować.
 
Nie nauczam o uzdrowieniu, abym mógł być 
uzdrowiony. Ja już chodzę w Bożym zdrowiu. 
Podobnie jest, kiedy uczę o finansowym 
szafarstwie. Nie robię tego dla własnych korzyści 
finansowych, tylko dla twoich. Jamie i ja kochamy 
cię i chcemy widzieć, jak chodzisz w Bożej 
łasce, pełny wiary, zdrowia i jak prosperujesz. 
Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego (List do 
Rzymian 10:17), a wiara w prosperowanie jest 
ze słuchania nauczania o prosperowaniu. Musisz 
wiedzieć, co mówi Pismo o prosperowaniu. 

Prawdopodobnie finansowe szafarstwo jest 
jednym z najmniej rozumianych tematów  
w Biblii, chociaż jest jednym z najważniejszych. 

Jezus powiedział w Ew. Łukasza 16:10–11 

Kto jest wierny w najmniejszym, 
i w wielkim jest wierny, a kto  
w najmniejszym jest niesprawiedliwy, 
i w wielkim jest niesprawiedliwy. Jeśli 
więc w niesprawiedliwej mamonie nie 
byliście wierni, któż wam powierzy to, co 
prawdziwe?

Innymi słowy, jeśli nie jesteś wierny w dziedzinie 
finansów – najmniejszej dziedzinie wierności 
– nie będziesz wierny w większych rzeczach. 
Niektórzy ludzie nie są uzdrowieni, ponieważ 

nigdy nie rozwinęli swojej wiary w kwestii finansów. Nie 
zrozum mnie źle – nie mówię, że możesz kupić uzdrowienie. 
Są ludzie, którzy nie widzą manifestacji swojego uzdrowienia, 
bo nigdy nie zaufali Bogu „w najmniejszym” (Ew. Łukasza 
16:10). Może tak nie jest w każdym przypadku, ale często  
w tym tkwi problem. To miejsce, w którym wszystko się 
zaczyna. Nie możesz tego pominąć. 

Wielu ludzi wierzy, że pieniądze, które mają należą do nich. 
Przecież to oni je zarobili. Zaciskają pasa i oszczędzają. 
Mogą nawet mieć dwa etaty, aby związać koniec z końcem. 
Zapracowali na nie, więc te pieniądze muszą należeć do nich. 
Racja? Nie. 

Możesz mieć konto bankowe założone na twoje imię  
i nazwisko, dowód własności samochodu lub akt własności 
domu, ale Bóg jest tym, kto dał ci zdolność do prosperowania. 
Zanim będziesz dobrym szafarzem swoich finansów, musisz 
rozpoznać, że Bóg jest twoim źródłem. On dał ci życie, które 
masz, oddech, talenty i zdolności. 

Księga Powtórzonego Prawa 8:18, mówi: 

Ale pamiętaj PANA, swego Boga, gdyż to on daje ci 
siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje 
przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to 
dziś okazuje. 

Zauważ, że Bóg nie daje nam bogactwa bezpośrednio. On daje 
nam siłę lub zdolność, aby zdobyć bogactwo. Niezależnie od 
tego czy zdajesz sobie z tego sprawę czy nie, Bóg jest źródłem 
twojego dobrobytu. On daje ci namaszczenie, które pozwala 
ci prosperować. Prawdziwą wartością nie są pieniądze, dom, 
samochód, fizyczne, materialne rzeczy – jest nią namaszczenie 
od Boga, aby zdobywać bogactwo. Prawdziwą wartością jest 
Boża przychylność. Pieniądze to nie prosperowanie. Pieniądze 
to produkt uboczny prosperowania. Wielu chrześcijan wpada 
w pułapkę oceniania prosperowania przez ilość rzeczy, które 
mają. Prosperowanie to poleganie na Bogu jako twoim źródle.
 

FINANSOWE Szafarstwo

FACEBOOK  Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska
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Kiedy zrozumiemy, że Bóg jest źródłem całego 
naszego błogosławieństwa, łatwo można 
zdać sobie sprawę, że jesteśmy szafarzami 
wszystkiego, co On nam dał. Szafarz to osoba, 
która zarządza interesami, a szczególnie 
pieniędzmi innej osoby. Jeśli właściwie 
zrozumiemy finansowe szafarstwo, pozwoli 
nam to być błogosławieństwem dla innych.
 

A Bóg ma moc udzielić wam obficie 
wszelkiej łaski, abyście, mając 
zawsze wszystkiego pod dostatkiem, 
obfitowali we wszelki dobry uczynek. 

2 List do Koryntian 9:8 

Bóg udziela ci obficie wszelkiej łaski, abyś 
obfitował – dawał – na wszelki dobry 
uczynek. Prawdziwą motywacją stojącą za 
finansami nie powinno być otrzymywanie, 
ale dawanie. To jest punkt krytyczny.

Wiele osób odrzuca nauczanie o biblijnym 
prosperowaniu, bo postrzegają je jako 
samolubstwo i chciwość. Mówią: „Mam 
wystarczająco. Może nie jestem bogaty, ale 
mam dach nad głową i moje podstawowe 
potrzeby są zaspokojone. Nie potrzebuję  
i nie chcę nic więcej”. Ale właśnie tak wygląda 
samolubna postawa. Jeśli masz wszystko, 

czego potrzebujesz, zaufaj Bogu o więcej, abyś mógł pomóc innym. Sposób 
myślenia, który mówi: „Mam wystarczająco – zapomnijmy o reszcie” to 
prawdziwie samolubna postawa. Musimy prosperować nie po to, aby mieć 
więcej, ale abyśmy byli większym błogosławieństwem. 

Zostałem powołany przez Boga, aby założyć szkołę Charis Bible College, która 
zmienia życie tysięcy ludzi na całym świecie. Nasi absolwenci pójdą na cztery 
krańce świata i zaniosą Ewangelię tak daleko i głęboko jak to tylko możliwe. 
To duża wizja i nie mogę jej dokonać sam. Potrzeba dużo pieniędzy, aby ją 
ukończyć. Dlatego modlę się, abyś obfitował we wszelki dobry uczynek  
(2 List do Koryntian 9:8). Właśnie o to chodzi w szafarstwie. 

Nie jestem w stanie zawrzeć w tym liście wszystkiego, co chcę powiedzieć na 
ten temat ale zachęcam cię, abyś kupił książkę Finansowe Szafarstwo.

Bóg ma Swój cel dla twoich finansów. Naucz się jak zarządzać Jego zasobami 
w swoim życiu! Nie będziesz tego żałował. Będziesz błogosławiony, aby być 
błogosławieństwem! 
Zamów książkę wchodząc na stronę www.awmpolska.com

Kochamy cię,

ANDREW WOMMACK 
W POLSCE 

26-27 MAJA 2020
ŁÓDŹ
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Może słyszałeś, jak Andrew mówi, że nie 
każdy jest powołany do bycia kaznodzieją. 
Niektórzy chrześcijanie są powołani przez 
Boga do bycia liderami w inny dziedzinach, 
włączając w to biznes. Andrew chce pomóc 
tym, którzy są powołani do bycia w biznesie, 
aby odnaleźli, podążali i wypełnili Bożą wolę 
dla swojego życia. 

Na tegoroczną, fenomenalną konferencję 
Kingdom Business Summit zjechali się  
z całych Stanów Zjednoczonych biznesmeni 
i biznesmenki, by dzielić się bogatym 
doświadczeniem ze świata biznesu. Tematy 
poruszone na konferencji zostały tak ze 
sobą splecione, by dać pełen obraz tego, jak 
wyglądają dobrze połączone umiejętności 
biznesowe oparte na Biblii wraz ze 
specjalizacją danej osoby. 

Jednym z mówców podczas tego wydarzenia 
był Dr Henry Cloud – ekspert do spraw 
przywództwa, psycholog i współautor 
bestselerowej serii książek „Granice” 
(Boundaries). Na podstawie swojego 
doświadczenia jako konsultanta do spraw 
przywództwa, Dr Cloud zauważa, że 
powszechnym wyzwanie dla liderów jest 
zdolność rozróżniania pomiędzy początkiem 
a końcem. To jest problem, który może 
dotknąć nas wszystkich, ponieważ, zgodnie 
z jego słowami: „Ludzie są nieskorzy do 
tworzenia koniecznego zakończenia”.

Osobiste doświadczenie przypomina nam, że 
łatwiej jest coś zacząć niż skończyć, zbudować 
niż zburzyć lub zatrzymać niż to wyrzucić  
(Ks. Kaznodziei Salomona 3:1–8). Biznes i ludzie 
mają określone pory, a pory się zmieniają. 
Rozpoznanie początku i końca pory, strategii, 
produktu lub relacji jest jednym z kluczy do 
sukcesu. 

Bóg powiedział w Księdze Izajasza 43:19: „Oto 
ja czynię nową rzecz i zaraz się pojawi. Czy 
nie poznacie tego? […]”. Według Dr Cloud, 
aby rozpoznać nowe rzeczy, które czyni Bóg, 
musimy spojrzeć na nasze życie w ten sam 
sposób, jak ogrodnik patrzy na krzak róży. 
Dr Cloud szukał mądrości u profesjonalnych 
ogrodników i nauczył się, że kluczem 
przycinania jest wizja pożądanego owocu. 
Musimy mieć obraz krzaku róży i kwiatów, 
które chcemy mieć w przeciągu pięciu lub 
dziesięciu lat od teraz. Przycinanie to czynność 
bezpośrednio skorelowana z wizją. To zdanie 
sobie sprawy, że aby otrzymać jutro różę, 
którą sobie wyobraziliśmy, dzisiaj coś musi się 
zakończyć.

Aby odnieść sukces w biznesie lub w naszym 
osobistym życiu, musimy mieć wyraźną wizję 
na przyszłość, aby zrozumieć sezon w którym 
jesteśmy i mieć odwagę do tego, aby pozbyć 
się rzeczy, które są w naszym życiu dzisiaj, ale 
nie pasują do wizji, jaką Bóg dał nam na jutro. 

Słowo Boże obiecuje, 
że „Każdą latorośl […], 
która wydaje owoc, [Bóg] 
przycina, aby wydawała 
obfitszy owoc” (Ew. Jana 
15:2). Konferencja Kingdom 
Business Summit 2019 
była wyjątkowym czasem 
przycinania i przygotowań 
na nowy wzrost dla liderów 
w biznesie na całym 
świecie. Jako służba Andrew 
Wommack Ministries 
jesteśmy podekscytowani 
owocem, jaki to przyniesie! 

Aby dalej wzrastać  
i studiować zagadnienie 
wizji i sukcesu, polecamy ci 
następujące książki Andrew: 
„Discover the Keys to 
Staying Full of God” (Odkryj 
klucze, by być pełnym Boga) 
oraz „How to Find, Follow 
and Fulfill God’s Will” (Jak 
znaleźć, podążać i wypełnić 
Bożą wolę – wkrótce  
w języku polskim).

Dzisiejsze przycinanie 
przynosi jutrzejszą wizję
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Johan Toet prowadził wyjazd misyjny w Brazyli, który 
miał na celu dzielenie się Ewangelią. Johan, absolwent 
szkoły Charis Bible College w Holandii, zostawił za sobą 
lata nadużywania narkotyków – co doprowadziło go 
do spędzenia dziesięciu lat w więzieniu, gdzie odnalazł 
Pana. Jednak kiedy wrócił do domu z Brazylii, lekarze 
przekazali mu tragiczne wiadomości. 

Johan wyjaśnia: „Lekarka weszła do mojego pokoju  
i powiedziała: ‘Posłuchaj, mam dla ciebie złą wiadomość. 
Masz żółtą febrę’”. U Johana wystąpiły poważne 
symptomy i jego choroba osiągnęła stadium, w którym 
pięćdziesiąt procent ludzi umiera w przeciągu siedmiu 
do dziesięciu dni. 

Podobnie jak 30 000 innych osób, które zmarły na żółtą 
febrę, Johan został zarażony tą chorobą przez ukłucie 
komara. Johan, nieświadom że jest chory, wrócił do 
swojego rodzinnego kraju – Holandii. Po kilku dniach 
pojawiły się symptomy: trudności z oddychaniem, 
zaburzenia rytmu serca i ostre wymioty. 

Żona Johana, Brenda, widziała, jak choroba opanowuje 
jej męża. „On był naprawdę chory… Wyglądał jakby 
stał twarzą w twarz ze śmiercią” – mówi Brenda. Johan 
poszedł do lekarza następnego dnia i wtedy otrzymał 
okropną diagnozę. „O dwudziestej drugiej, przyszedł 
lekarz … i powiedział: ‘Masz żółtą febrę. To śmiertelny 
wirus. Nie wyjdziesz z tego. Twoja skóra zrobi się żółta  
i wszystkie twoje narządy przestaną pracować’”. 

Jednak Johan wybrał, aby nie przyjmować diagnozy 
lekarza i w zamian wierzył Słowu Bożemu. Wyjaśnił 
lekarzowi jaka jest Boża diagnoza. „Powiedziałem: ‘Po 
pierwsze, nie umrę, ale będę żył, ponieważ mój Bóg ma 

dla mnie przyszłość pełną nadziei. Po drugie, żółty nie 
do końca pasuje do koloru moich oczu i moje narządy 
będą pracowały, jak należy’”. 

Po tym Johan zwrócił się do Boga w modlitwie. 
„Usiadłem na brzegu łóżka i powiedziałem: Ojcze, Ty 
mówisz w swoim Słowie, że masz dla mnie przyszłość 
pełną nadziei i że nie umrę, ale będę żyć. Teraz,  
w imieniu Jezusa, gromię wszystko, co powiedział lekarz. 
Łamię to przekleństwo nad moim życiem. Łamię wirusa, 
który mnie atakuje. Żółta febro musisz umrzeć teraz,  
w imieniu Jezusa”. 

Następnego dnia Johan poinformował lekarzy, że został 
uzdrowiony. Lekarze zdecydowali, że zatrzymają go na 
weekend na obserwację. Jednak w poniedziałek lekarze 
mogli wyraźnie zobaczyć, że Johan w pełni wraca do 
zdrowia i odesłali go do domu. 

Tak jak Johan uwierzył, tak żółta febra całkowicie 
zniknęła z jego ciała. To było tak cudowne uzdrowienie, 
że został zaproszony na medyczne seminarium, aby 
podzielić się swoją historią przed setkami lekarzy.

Johan dowiedział się o swoim autorytecie od Boga po 
tym jak przez wyszukiwarkę trafił na nauczanie Andrew. 
Dzięki wsparciu naszych partnerów możliwe jest 
darmowe udostępnianie tych nauczań online ludziom 
na całym świecie, dzięki czemu mogą się manifestować 
tak nadnaturalne uzdrowienia, jak Johana. 

Żółta Febra nie miała szans
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Living Commentary Andrew

Andrew i podobnie myślący nauczyciele są dostępni na 
wyciągnięcie ręki w GospelTruth.TV! Ten kompleksowy 

kanał to miejsce nieustannego nauczania ze 
szczególnym podkreśleniem Bożej bezwarunkowej 

miłości i równowagi pomiędzy łaską a wiarą.  
Sprawdź telewizję GospelTruth.TV podczas przerwy 
na swoim smartfonie!

GospelTruth.TV

Podcasty
Teraz można łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej cieszyć się nauczaniami Andrew 
„on the go” (na żądanie) poprzez podcasty! Możesz w dogodnym czasie włączyć 
podcasty Gospel Truth Radio – 15 minutowe odcinki z ubiegłych konferencji  
i seminariów Gospel Truth Conferences . Możesz też mieć dostęp do podcastów 
GospelTruth.TV – aktualnie nadawanych programów w telewizji GospelTruth.TV  
w wersji audio (wersja wideo także dostępne w Apple Podcasts). Podcasty w wersji 
audio są dostępne na każdej popularnej platformie, które wymienione są na naszej 
stronie awmi.net/audio/podcasts. Czy jesteś w domu, czy w pracy, czy w drodze, 
twoje życie będzie wzbogacone poprzez nauczania Andrew. 

Sprawdź już dzisiaj! 

Czy kiedykolwiek kwestionowałeś integralność Biblii lub 
zastanawiałeś się jak obronić swoją wiarę? Jeśli znasz język 
angielski to komentarz do Biblii Andrew’s Living Commentary 
jest dla ciebie idealny! To możliwy do pobrania program studium 
biblijnego, który zawiera 11 wersji Biblii, 3 konkordancje, 
komentarz Matthew Henry’s Concise Commentary, słownik 
Oxford English Dictionary, atlas z biblijnymi mapami i wiele 
więcej.
Przekonaj się sam 
na awmi.net/commentary.

DOWNLOAD


