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ODKRYJ NAGRODE ZA HOJNOSC, ODNIEŚ SUKCES W TRUDNYCH EKONOMICZNIE CZASACH
Książka, którą trzymasz w rękach, może zmienić na lepsze twoje życie, gwarantując ci fi nansową wolność.
Może jednak uczynić coś więcej, poprzez dokonanie zmian w każdej dziedzinie twojego życia –
małżeńskiego, rodzinnego, w relacjach z innymi. Jeśli Bóg przemieni twoje serce, pozbawiając cię egoizmu, a
zasiewając w jego miejsce hojność, to przemiana ta wpłynie znacząco na każdą dziedzinę twojego życia. Jeśli
wszyscy spróbowalibyśmy zastosować praktyczne porady zawarte w książce Błogosławione życie, więcej
kościołów i działań misyjnych mogłoby otrzymać wsparcie, a plon dla Królestwa Bożego byłby o wiele
bardziej obfity.
Z humorem, pasją i wyrazistością Robert Morris odkrywa tajemnicę życia w błogosławieństwie zarówno pod
względem duchowym, jak i finansowym.
Robert Morris jest pastorem przełożonym Gateway Church w Southlake, w Teksasie. Jest utalentowanym
wykładowcą, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, przekazującym biblijne zasady na temat
powodzenia i osobistego wzrostu. Pełne pasji, praktyczne i często humorystyczne prezentacje poruszają
serca zarówno wierzących, jak i świeckich. Pastor Robert mieszka w Teksasie z żoną Debbie i trójką dzieci.
Wybrane Rekomendacje:
Z kościołem Gateway Church prowadzonym przez pastora Roberta Morris zetknąłem się kilka lat temu.
Będąc pod wrażeniem Bożego działania zadałem sobie pytanie o to, gdzie tkwi fenomen rozwoju tego
kościoła? Książka Błogosławione Życie daje jedną z odpowiedzi, a zastosowanie jej przesłania w życiu
osobistym oraz w życiu kościoła sprawia, że misja Jezusa może być bardziej skutecznie kontynuowana.
KRZYSZTOF ZARĘBA, PASTOR - SPOŁECZNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA "PÓŁNOC", WARSZAWA
Większość z nas ma jakiś motyw, który wkrada się do każdego kazania czy rozmowy i jest nieodłączną
częścią życiowego przesłania. Głównym przesłaniem Roberta Morrisa jest dawanie. Znajdziesz tu coś więcej
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niż lekcję.
DUDLEY HALL,PREZES SUCCESSFUL CHRISTIAN LIVING MINISTRY
Pastor Robert Morris przemówił do kościoła poprzez Ducha Świętego i swoją wierną służbę. Jego nauczanie
na temat dawania koncentruje się wyraźnie na tym, na czym powinno: na Bogu, na Jego obietnicach i na
Jego celu, aby powołać nas do rozwijania się w łasce dawania. Zachęcam do przeczytania Błogosławionego
życia i przyswojenia sobie zasad hojnego dawania oraz wprowadzenia ich w czyn.
DR DUTCH SHEETS, AUTOR INTERCESSORY PRAYER, PASTOR PRZEŁOŻONY SPRING HARVEST FELLOWSHIP,
COLORADO SPRINGS
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