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Szokująca hojność

Niesprawiedliwy jest  zawsze chciwy,  sprawiedliwy daje i  nigdy nie  odmawia .  Przysłów
21:26

Trzy sposoby myślenia o hojności

1. Mentalność worka: ciągle za mało
...jecie, lecz nie do syta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie
czuje ciepła; a kto pracuje by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Aggeusza 1:6

2. Mentalność kosza: jest wystarczająco
I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu
Pana, Boga twego. (…) Błogosławiony będzie twój  kosz i  twoja dzieża. Powtórzonego
Prawa 28:2; 5

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. Łukasza 6:38

3. Mentalność stodoły: zawsze jest więcej, niż potrzeba

Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów! (10) I będą
twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Przysłów
3:9-10

Poświęć mi wszystko pierworodne; wszystko, co u Izraelitów otwiera łono matki, zarówno
u ludzi jak u bydła, do mnie należy. Wyjścia 13:2

A każde pierworodne oślę wykupisz jagnięciem, jeśli zaś nie wykupisz, złamiesz mu kark.
Wyjścia 13:13
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Pytania do dyskusji

1. Na skali od 1 do 10 określ jak hojną osobą jesteś. Uzasadnij swoją ocenę.
2. Kiedy ostatnio dałeś tak dużo, że aż cię to przeraziło? Co wydarzyło się dalej?
3. W jakiej mentalności obecnie żyjesz? Mentalności worka, kosza czy stodoły? Co

musiałbyś zrobić, aby zacząć żyć w mentalności stodoły?

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


