
Właśnie tak 1

Bóg na pierwszym miejscu

Co należy do nas?

• Jesteśmy hojni w dawaniu
Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg
miłuje.  (8)  A  władny  jest  Bóg  udzielić  wam  obficie  wszelkiej  łaski,  abyście,  mając  zawsze
wszystkiego  pod  dostatkiem,  mogli  hojnie  łożyć  na  wszelką  dobrą  sprawę,  (9)  jak  napisano:
Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki. 2 Koryntian 9:7-9

Co robi Bóg?

• Bóg obficie pomnaża
A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców
sprawiedliwości  waszej;  (11)  a  tak  ubogaceni  we wszystko  będziecie  mogli  okazywać  wszelką
szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. 2 Koryntian
9:10-11

Dziesięcina przełamuje błędne koło niedostatku i otwiera nowy cykl zaopatrzenia

Moc dziesięciny

1. Dziesięcina uczy nas stawiać Boga na pierwszym miejscu
Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziesz jadł przed Panem,
Bogiem twoim, dziesięcinę z twego zboża, wina i oliwy oraz z pierworodnych twojego bydła i trzody,
abyś się uczył bojaźni Pana, Boga twego, po wszystkie dni. Powtórzonego Prawa 14:23

2. Dziesięcina umacnia naszą wiarę
Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie
mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was
błogosławieństwa ponad miarę.  Malachiasza 3:10

3. Dziesięcina jest zaopatrzeniem dla działań Bożego Kościoła
Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu... Malachiasza 3:10

Pytania do dyskusji

• Pastor Craig mówił o różnicy pomiędzy dawaniem a hojnością. Czy uważasz siebie za osobę
hojną?

• Czy  widzisz  w  swoim  życiu  dziedziny,  w  których  przejawia  się  w  tobie  mentalność
niedostatku? Co sprawiło, że zacząłeś w ten sposób myśleć?

• Jaki będzie twój kolejny krok do tego, aby przełamać błędne koło niedostatku w twoim życiu?

Dyskusja na temat tego kazania pomoże ci lepiej zrozumieć to, co Bóg chce ci przez nie 
przekazać. Dołącz do dyskusji na naszej stronie na Facebooku. Pójdź o krok dalej z 

przewodnikiem, który znajdziesz na www.facebook.com/groups/KolejnyKrok


