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Finansowe
Szafarstwo
Wszyscy chcą prosperować finansowo, ale czy
wiesz, że twoja postawa jest tutaj kluczowa? To
nie twoja praca, ani to, co odziedziczyłeś, ani nic
innego. To twój sposób myślenia robi różnicę.
Jeśli chodzi o finanse i dobrobyt, musimy mieć
postawę szafarza. Zgodnie ze słownikiem, słowo
szafarz oznacza „ten, kto zarządza cudzym
majątkiem, finansami lub innymi sprawami”.
Jeśli przyjmiesz postawę, że wszystko, co
masz i co wytwarzasz jest w rzeczywistości
darem od Boga – że Bóg jest tym, który dał
ci twoje zdrowie, twoje możliwości i twoje
talenty – zamiast patrzeć na te rzeczy jak na
swoje, będziesz miał mentalność zarządzania.
To zmienia wszystko!
Posiadanie
właściwej
postawy
uwalnia
zaopatrzenie, które Bóg dał przez Jezusa. Pismo
Święte (2 Kor 8:9) mówi nam, że Jezus stał się
biedny, abyście przez Jego ubóstwo stali się
bogaci. Nie chodzi tu tylko o to, by stać się
bogatym emocjonalnie czy duchowo. To jest
wliczone, ale chodzi także o stanie się bogatym
finansowo.
Częścią ofiary pojednawczej Jezusa jest
obdarzenie cię pomyślnością i zaspokojenie
twoich fizycznych potrzeb. Jeśli nie prosperujesz,
to mijasz się z częścią tego, co Jezus dla
ciebie wykupił. Przyjmowanie nie odbywa się
automatycznie. Musisz wierzyć i mieć właściwą
postawę, aby uwolnić to zaopatrzenie.
Kiedy jesteś szafarzem, siejesz w Królestwo
Boże w wierze. W 2 Liście do Koryntian 8:1011, Paweł mówi do ludzi, którzy błagali go, aby
pozwolił im stać się częścią daru finansowego.
Nie mieli wiele, ale byli hojni i chcieli dać. Paweł
mówi im, by się nie zatrzymywali i zrobili to,
co mają w sercu. Mówię ci, jest wiele osób,
które chcą być błogosławieństwem, ale boją
się to zrobić. Wierzę, że Bóg rozumie, że samo

dotarcie do miejsca, w którym ufasz Mu w finansach,
jest trudne dla wielu ludzi, więc mówi, spróbuj tego,
sprawdź i zobacz, czy to nie zadziała:
Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby
żywność była w moim domu, a doświadczcie mnie teraz
w tym, mówi PAN zastępów, czy wam nie otworzę okien
niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że nie
będziecie mieli gdzie go podziać.
Księga Malachiasza 3:10
Niektórzy z was mają serce, by być dawcami – by
postawić na pierwszym miejscu Królestwo Boże – ale
po prostu jeszcze nic z tym nie zrobiliście. Zachęcam
was, abyście słuchali tego, co Bóg wam mówi, abyście
zrobili i dawajcie w wierze.
W 2 Liście do Koryntian 8:12, Paweł mówi dalej:
Jeśli bowiem najpierw jest gotowość, jest przyjmowana
według tego, co kto ma, a nie według tego, czego nie
ma.
Ten werset odnosi się do postawy twojego serca.
Najpierw musisz mieć chętny umysł, potem twoje dary
są przyjmowane na podstawie postawy serca, która za
nimi stoi. 1 List do Koryntian 13:3 potwierdza:
I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój
majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie,
a miłości bym nie miał, nic nie zyskam.
Postawa serca stojąca za twoim darem jest ważniejsza
od samego daru. Niektórzy ludzie uważają, że to jest
tak proste jak wrzucenie monety do automatu do gier
– ciągniesz za rękojeść i Bóg wychodzi. Ludzie myślą,
Boże, dałem Ci. Teraz musisz się odpłacić. Nie, to
zależy od nastawienia twojego serca. Jeśli dajesz ze złą
postawą, nawet po to, by nakarmić ubogich, zamiast
być motywowanym właściwą postawą miłości, to nic
nie zyskasz.

Audiobook i książka "Finansowe szafarstwo" dostępne są w sklepie zyciesozo.com

Ostatni wątek jaki chcę poruszyć
pochodzi z 2 Listu do Koryntian 9:6.
Lecz mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też
żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też
żąć będzie.
Zadziwiające jest dla mnie to, jak wielu
ludzi chce, aby Bóg zaopatrzył te ich
wielkie potrzeby, a jednak sami dają
tylko odrobinę. To przypomina rolnika,
który chce mieć żniwo z setek hektarów
pola, a mimo to zasiał tylko dwa lub trzy
nasiona. Jesteś absolutnie szalony, jeśli
myślisz, że będziesz żąć setki akrów,
kiedy posadziłeś tylko kilka nasion. To
nie działa w ten sposób. Są jednak ludzie,
którzy wierzą Bogu w wielkie rzeczy,
a dali bardzo niewiele.
Nie chodzi o danie konkretnej kwoty
w dolarach. Twoje dawanie powinno
być proporcjonalne do tego, co masz.
Na przykład, jeśli masz dziesięć dolarów
i dajesz pięć dolarów, to dałeś 50cio procentowy dar. To jest ogromne
w oczach Boga i to przyniesie wielki
owoc. Musisz dawać hojnie, jeśli chcesz
otrzymywać hojnie. Tak to po prostu
działa.
Niektórzy ludzie mogą myśleć, że to
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manipulowanie Bogiem, ale tak nie jest.
To po prostu podążanie za naturalnymi
prawami, które stworzył Bóg. Jeśli
będziesz siać skąpo, będziesz skąpo
zbierać. Jeśli będziesz siać obficie,
będziesz obficie zbierać. Bóg kocha
radosnego dawcę. Masz dawać tak, jak
postanowiłeś we własnym sercu.
Aby prosperować finansowo musisz
mieć właściwą postawę. Oznacza to,
że widzisz siebie jako zarządcę tego,
co Bóg ci dał i dajesz hojnie w wierze
i miłości.
Chcę, żeby każdemu z was dobrze się
powodziło. Dlatego podkreśliłem, jak
ważna jest postawa twojego serca.
Jestem jednak w stanie poruszyć więcej
tematów związanych z finansowym
szafarstwem i bardziej szczegółowo
omówić
wiele
praktycznych
przykładów w moim pełnym nauczaniu,
więc zachęcam cię do zapoznania się
z nim. W tym miesiącu promujemy to
niesamowite nauczanie pt.: „Finansowe
szafarstwo”, które jest dostępne
w naszym sklepie internetowym jako
książka i audiobook, a już wkrótce
będzie dostępne w języku polskim
na
naszej
stronie
internetowej
awmpolska.com.

Aby złożyć zamówienie
wejdź na www.zyciesozo.
com/sklep i postępuj
zgodnie z instrukcjami.
Kochamy cię,
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Moc partnerstwa
Ta sama moc, która wskrzesiła Chrystusa z martwych,
mieszka nie tylko w Andrew. Jako narodzeni na nowo
wierzący, również mamy w sobie Boże życie! W tym
miesiącu dowiesz się o jednej rodzinie, która dzięki
twojemu partnerstwu mogła doświadczyć mocy Boga
w swoim życiu.
W 2019 roku Mara De Los Reyes i jej mąż Isaac zabrali
rodzinę na Konferencję Prawdy Ewangelii w mieście
Phoenix. Synowie Mary i Izaaka, Xzavier i Roman,
obaj potrzebowali fizycznego uzdrowienia. U Xzaviera
zdiagnozowano zaburzenie przetwarzania sensorycznego,
które sprawiło, że był wrażliwy na światło i dźwięk, a także
pogorszyło jego smak i zmysł węchu. Roman cierpiał na
astmę i nosił okulary.
Po przyjściu na konferencję, Mara zabrała Xzaviera na
przód Sali, aby się o niego modlono. Gdy ruchome obrazy
wideo były odtwarzane w tle, spanikował ze względu na
hałas.
„Zadałam sobie pytanie, czy chcę w tej chwili stanąć na
drodze do tego uzdrowienia i czekać na Andrew?”.
– Mara De Los Reyes
Mara nastawiła swoje serce na to, że Andrew będzie się
modlił o Xzaviera, ale Andrew nie był dostępny. W zamian
pomodliła się z inną matką, która, jak się okazało, była
studentką szkoły Charis w Phoenix. Osoba modląca się
delikatnie położyła rękę na plecach Xzaviera i przemówił
do ducha niemocy, mówiąc mu, by wyszedł. Po modlitwie,

uspokoił się. Następnego dnia nie przeszkadzały mu głośna
muzyka i oklaski. Xzavier śpiewał z całych sił, uwielbiając
Pana!
Wracając z konferencji do domu, Roman powiedział matce,
żeby oddała okulary do fundacji Goodwill. Chociaż Mara była
zaniepokojona, nie chciała negatywnie wpłynąć na wiarę
swojego syna. Zdjął okulary i nigdy więcej ich nie włożył!
Poza tym Roman zdecydował z własnej woli, że przyjmie
uzdrowienie z astmy. Pewnego dnia, podczas ataku,
zdecydował się nie używać swojego inhalatora. Mara
zapytała, czy jest tego pewien, a on powiedział, że wszystko
jest z nim w porządku. Rozmawiając ze swoją mamą o tym,
jak doszedł do uzdrowienia, Roman powiedział, że sprzeciwił
się diabłu i diabeł odszedł!
Dziękujemy
wam,
partnerzy!
Rodzina De Los Reyes rozumie,
że gdyby Konferencja Prawdy
Ewangelii w Phoenix nie była
dostępna – nie mogliby przyjąć
modlitwy. Po konferencji stali
się partnerami służby Andrew
Wommack Ministries. Mara i Izaak
wierzą, że cudowne uzdrowienia,
które otrzymali ich synowie, są
bezpośrednim rezultatem obfitych
błogosławieństw
wynikających
z partnerstwa.
Uwaga: Świadectwa zostały zredagowane pod
kątem długości i przejrzystości.

Jeśli nie jesteś
jeszcze partnerem
a chciałby dołączyć
do nas w niesieniu
Ewangelii jak
najdalej i jak
najgłębiej jak to
tylko możliwe,
odwiedź naszą
stronę internetową
awmpolska.com/
darowizna/ i zostań

naszym partnerem
już dziś!

Uczniostwo przez teatr
Serce Świąt Bożego
Narodzenia to
spektakularna, pełna talentu
produkcja muzyczna.
Spektakle odzwierciedlają
setki godzin zakulisowych
przygotowań, podczas
których studenci Charis
Bible College uczą się
swoich tekstów, piosenek
i technik scenicznych.
Uczestnicy uczą się
jednak więcej niż swojej
roli w przedstawieniu.
Pod kierownictwem
Roberta i Elizabeth Muren,
dyrektorów Charis Creative
Arts School, uczestnicy
nie tylko doskonalą swoje
umiejętności aktorskie,
ale także zyskują większą
pewność i głębsze
zrozumienie Ewangelii.
Przedstawione na
scenie historie biblijne
nabierają dla uczestników
nowego znaczenia, gdy
współpracują ze sobą, by
przywrócić je do życia –
to czynienie uczniami na
zupełnie nowym poziomie.
Robert wyjaśnia, w jaki
sposób odbywa się
uczniostwo poprzez
spektakle teatralne: „Jeden
z najlepszych owoców
pracy produkcyjnej dzieje

się za kulisami. Bycie razem jako
zespół i wykonywanie swojej części
by dzielić się przesłaniem [Ewangelii],
łączy ludzi, umożliwia uczniostwo,
sprzyja społeczności i wyraża Kościół
w najlepszym wydaniu. Podziały
pokoleniowe zostają wymazane,
powstają nowe przyjaźnie i razem
osiągamy o wiele więcej, niż każdy
z nas mógłby zrobić indywidualnie”.
Studenci wychodzą ze swoich
doświadczeń teatralnych gotowi by
iść w wyznaczonym im przez Boga
celu.
Maddie Leake, absolwentka Charis
Creative Arts School z 2019 roku i
weteranka dwunastu produkcji, mówi,
że te doświadczenia pomogły jej
przezwyciężyć strach i przygotowały
ją do służby. „Cały ten rok [w Szkole
Sztuk Twórczych] był szybkim
krokiem do zabicia mojej cielesności.
Nauczyłam się, jak nie żyć w strachu
przed człowiekiem ani w strachu
przed niczym innym. Możesz zrobić
wszystko, jeśli się nie boisz”, mówi
Maddie.
Nowa pewność Maddie pomogła
jej w usługiwaniu w ośmiu krajach
europejskich – w Niemczech, Bułgarii,
Grecji, we Włoszech, na Węgrzech,
w Polsce, Czechach i w Wielkiej
Brytanii – dzięki służbie o nazwie
European Initiative (Inicjatywa
Europejska).

Maddie jest jedną
z wielu studentów
zaangażowanych
w produkcje teatralne
Charis. Od 2014 roku
Murenowie wyreżyserowali ponad
trzydzieści przedstawień w Charis,
a Robert szacuje, że wzięło w nich
udział około 500 studentów.
Nie tylko studenci są czynieni uczniami
przez swoje zaangażowanie
w przedstawieniach, ale także widzowie
widzą Ewangelię w nowy i pełen
mocy sposób. Dziesiątki tysięcy osób
uczestniczyło w pokazach na żywo,
a niezliczona ilość innych obejrzała
występy na DVD.
Robert mówi, że za każdym razem
spektakle wpływają na publiczność:
„Reakcja jest zawsze fenomenalna.
W miarę jak historie i Słowo są
ożywiane na scenie, wydaje się, że
głęboko rezonują z publicznością.
Mamy łzy i świętowanie oraz wspaniałe
opinie na temat każdego występu.
Ludzie przyjmują Ewangelię i po raz
pierwszy dochodzą do wiary. Poprzez
historię Jezusa uzdrawiającego chorych,
otrzymaliśmy doniesienia
o ludziach, którzy sami zostali
uzdrowieni w momencie, w którym
siedzieli na widowni i tak oto stali
się częścią tej historii. To jest bardzo
prawdziwe”.
Uwaga: Świadectwa zostały zredagowane pod
kątem długości i przejrzystości.

Copyright © 2020 Centrum Chrześcijańskie “Życie Sozo” / Andrew Wommack Ministries Polska

