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Poziom 2 Lekcja 14 

 

FINANSE (Część 1) 
Opracował Andrew Wommack 

 
 Dzisiaj chciałbym mówić o tym, jak Jezus chce byś prosperował finansowo. To jest bardzo ważne 

dla każdego. Aby żyć, by móc zaspokoić swoje potrzeby i być błogosławieństwem dla innych, 

potrzebne są pieniądze. Bóg nie pozostawił nas samych w tej kwestii mówiąc: „Zależy mi na twojej 

duchowej osobie, ale odnośnie finansów radź sobie sam”. Nie, On kocha cię w całości - w duchu, 

w duszy i w ciele, i On zapewnił ci zaopatrzenie. Większość ludzi wie, że do pewnego stopnia 

powodzenie finansowe jest potrzebne, ale religia sprzeciwia się życiu w obfitości. 

 
 Słowo Boże naucza przeciwko chciwości na wiele różnych sposobów, ale jasno też mówi, 

że finanse są błogosławieństwem. W 3 Liście Jana w 2 wersecie apostoł mówi tak: Umiłowany! Modlę 

się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. 

Cóż za mocne stwierdzenie. Apostoł Jan mówi: We wszystkim! (ang. ponad wszystko). On mówi 

o uzdrowieniu, o emocjach, o relacjach z ludźmi i o finansach. Pan chce, abyś prosperował i był 

zdrów. On chce, żebyś prosperował w duchu, w duszy i w ciele. To jest Jego wolą dla ciebie. 

 
 Wielu religijnych ludzi twierdzi, że właściwie Bóg chce, abyś był biedny, że bieda to coś dobrego, 

a im bardziej jesteś biedny, tym bardziej jesteś bogobojny. Wychowano mnie pod wpływem takiego 

myślenia. Kaznodzieja nie powinien wiele posiadać, a chrześcijanin to ktoś, kto powinien radzić sobie 

bez niczego. Oczywiście takie myślenie nie może być poparte Pismem Świętym. Abraham był 

najbogatszym człowiekiem swoich czasów. Był tak bogaty, że król poprosił go, by opuścił jego 

ziemię, ponieważ jego bogactwo miało wpływ na powodzenie krajów. To samo się tyczy Izaaka 

i Jakuba. Józef był człowiekiem, któremu się powodziło i żył w dostatku. Dawid oddał Panu ze swojej 

własnej kieszeni złoto i srebro o wartości ponad 2.5 miliarda dolarów, na budowę świątyni. Syn 

Dawida, Salomon, był najbogatszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył na ziemi. Gdy przypatrzysz 

się Słowu Bożemu, ludzie, którzy naprawdę służyli Bogu byli błogosławieni finansowo. 

 
 Istnieją w Biblii przykłady ludzi, którzy cierpieli i radzili sobie bez tego. Paweł powiedział 

w Liście do Filipian 4:13, że wszystko może w Chrystusie i że nauczył się poprzestawać na tym, czego 

dana sytuacja od niego wymagała. Wiedział jak znosić niedostatek i jak obfitość. Były czasy, kiedy 

Boży słudzy przechodzili przez ubóstwo i trudności, ale nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdziesz 

stwierdzenia, że im bardziej jesteś biedny, tym bardziej jesteś bogobojny. To nieprawda. Wystarczy 

wyjść na ulicę, żeby obalić to twierdzenie. Prawdą jest, że chciwość jest zła. 1 List do Tymoteusza 

6:10: Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy biorą ten werset i mówią, 

że pieniądze są korzeniem całego zła, ale tutaj jest mowa o chciwości na pieniądze. Są ludzie 

kochający pieniądze, nie mający ani grosza; inni posiadają wielkie bogactwo, ale go nie kochają. 

Po prostu go używają. 

 
 V Ks. Mojżeszowa 8:18, pokazuje prawdziwy powód prosperowania finansowego. Pan mówi tutaj 

do Izraelitów, którzy mieli za niedługo wejść do Ziemi Obiecanej i mieli zaznać dobrobytu, jakiego 

jeszcze nigdy nie zaznali. Pan powiedział: Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania 

bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. 

Według tego wersetu, powodem finansowego prosperowania nie jest osiągnięcie obfitości dla swoich 

egoistycznych celów, ale aby potwierdzić Boże przymierze tu na ziemi. Innymi słowy, Bóg będzie 

ci błogosławił, abyś ty mógł być błogosławieństwem. Pan powiedział Abrahamowi 
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w 1 Ks. Mojżeszowej 12:2: A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym 

imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. Nim będziesz mógł być błogosławieństwem dla 

innych, sam musisz być błogosławiony. 

 
 Masz pewne potrzeby, które Bóg chce zaspokoić, ale to sięga dalej poza twoje ego. On chce 

ci błogosławić, aby móc przekazać Swoje pieniądze przez ciebie, abyś był błogosławieństwem dla 

innych. 2 List do Koryntian 9:8: A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając 

zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, Tu jest powiedziane, 

dlaczego Bóg chce cię zaopatrywać - abyś był w stanie łożyć na wszelką dobrą sprawę. W zasadzie 

jest to biblijna definicja dobrobytu. Czym jest dobrobyt? Czy to jest ładny dom, ładny samochód, 

dobre ubranie, jedzenie na stole? Według tego wersetu, znaczy to mieć tyle, aby zaspokoić wszystkie 

swoje potrzeby i jeszcze móc z tego udzielać na wszelką dobrą sprawę. Jeśli nie jesteś w stanie 

wyłożyć na sprawę, w kwestii, której Bóg dotknął twoje serce, jeśli chciałbyś być błogosławieństwem 

dla kogoś, ale nie jesteś w stanie, to znaczy, że według tej biblijnej definicji nie prosperujesz 

finansowo. Bóg powiedział, że będzie cię błogosławił do takiego stopnia, że wszystkie twoje potrzeby 

zostaną zaspokojone, a ty będziesz mógł obfitować do wszelkiego dobrego dzieła. 

 
 Prawdziwy biblijny dostatek to nie tylko zaspokojenie twoich własnych potrzeb, ale także 

możliwość błogosławienia innych ludzi. Ktoś, kto myśli jedynie o sobie jest samolubem. Jeśli ktoś 

mówi: „Wierzę, że Bóg mnie błogosławi”, inni mogą pomyśleć, że jesteś chciwy i samolubny. 

Czynnikiem jest twój motyw. Jeśli prosisz Boga o więcej, ponieważ chcesz mieć większy dom albo 

lepszy samochód, takie podejście nie jest biblijne. Ale jeśli wierzysz Bogu, że da ci więcej, ponieważ 

widzisz dalej, poza możliwości zaspokojenia własnych potrzeb i chcesz być błogosławieństwem, takie 

podejście Mu się podoba. Bóg chce dać ci dostatek. To jest Jego wolą. 

 
 Ew. Mateusza 6, mówi o tym wszystkim czego nam potrzeba, a później dodaje, że jeśli najpierw 

będziemy szukali Bożego Królestwa i jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie nam dodane. Jeśli 

zaczniesz stawiać Boga na pierwszym miejscu, On zacznie zaspokajać wszystkie pozostałe sprawy. 

Wszystkie twoje potrzeby zostaną zaspokojone, a ty będziesz mógł być błogosławieństwem dla 

innych. Bóg chce, żebyś miał dostatek, ale jest to zależne od twojego motywu i twoich czynów w tej 

dziedzinie. 

 
 Modlę się, żeby dzisiejsze nauczanie rzuciło ci wyzwanie tak, żebyś zaczął wierzyć w to, co Bóg 

ma najlepszego dla ciebie, że Bóg chce abyś mógł prosperować. 

 

 

Pytania 

 

1. Przeczytaj 2 List do Koryntian 8:7-8. Kiedy udzielasz czegoś komuś w potrzebie, udowadniasz 

tym sposobem, że...?_________________________________________________________ 

 

2. Przeczytaj 2 List do Koryntian 8:13-14. Jeśli razem mamy dawać, to Bóg chce, żeby była...? 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Przeczytaj 2 List do Koryntian 8:13-14. W jaki sposób potrzeby każdego mają być 

zaspokojone? 

____________________________________________________________________________ 
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4. Przeczytaj List do Efezjan 4:28.  Ktoś kto był złodziejem, ma przestać kraść, ale raczej 

powinien żyć z pracy własnych rąk. Co jeszcze powinniśmy robić, według tego wersetu? 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 13:2 i 12:2. Bóg mógł powierzyć Abrahamowi bogactwa, 

ponieważ Abraham nie myślał jedynie o sobie, ale był czym dla innych? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Przeczytaj 1 List do Tymoteusza 6:17-18. Jakie trzy rzeczy powinni robić bogacze ze swoimi 

pieniędzmi? 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Czy Bóg może ci zaufać w finansach?____________________________________________ 

 

 

Wersety użyte w pytaniach 

 
2 List do Koryntian 8:7-8 - A jak we wszystkim się wyróżniacie, w wierze, w słowie i w poznaniu, 

i we wszelkiej gorliwości oraz w miłości, którą w was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności 

dobroczynnej się wyróżniacie. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle 

gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. 

 
2 List do Koryntian 8:13-14 - Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz 

chodzi o równość; w obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar 

służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. 

 
List do Efezjan 4:28 - Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych 

rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. 

 
1 Ks. Mojżeszową 13:2 - A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. 

 
1 Ks. Mojżeszową 12:2 A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym 

imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. 

 
1 List do Tymoteusza 6:17-18 - Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali 

nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, 

ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. 

 

 
Odpowiedzi 

 
1. Przeczytaj 2 list do Koryntian 8:7-8. Kiedy udzielasz czegoś komuś w potrzebie, udowadniasz 

tym sposobem, że twoja miłość jest prawdziwa. 

 
2. Przeczytaj 2 list do Koryntian 8:13-14. Jeśli razem mamy dawać, to Bóg chce, żeby była 

równość. Każdy powinien dać tyle, ile może. 

 
3. Przeczytaj 2 list do Koryntian 8:13-14. W jaki sposób potrzeby każdego mają być 
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zaspokojone? Dając tyle ile możesz i kiedy możesz. 

4. Przeczytaj List do Efezjan 4:28. Ktoś kto był złodziejem, ma przestać kraść, ale raczej

powinien żyć z pracy własnych rąk. Co jeszcze powinniśmy robić, według tego wersetu?

Dawać biednym, tym którzy są w potrzebie.

5. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 13:2 i 12:2. Bóg mógł powierzyć Abrahamowi bogactwa,

ponieważ Abraham nie myślał jedynie o sobie, ale był błogosławieństwem dla innych.

6. Przeczytaj 1 List do Tymoteusza 6:17-18. Jakie trzy rzeczy powinni robić bogacze ze swoimi

pieniędzmi? Powinni czynić dobrze, dawać hojnie ludziom w potrzebie, dzielić się

z innymi czymkolwiek Bóg ich obdarzył.

7. Czy Bóg może ci zaufać w finansach?
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