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DOBROBYT I BOŻA WOLA DLA CIEBIE 

„To jest specjalne pismo dotyczące dobrobytu i Bożej woli dla ciebie! Nie jest to napisane, by przedkładać finanse ponad Pana, lecz 
pokazuje ich miejsce i potrzebę w Ewangelii dla twojej korzyści!” Znajdujemy Ps. 35:27 mówiący, „Niech krzyczą z radości i cieszą 
się,  niech Pan będzie wywyższony;  który ma przyjemność z dobrobytu swojego sługi”.  „Nigdy nie  czuj  się  winnym chcąc 
powodzenia, dla pracy Pana! Dzieciom Bożym będzie się powodzić, a nie grzesznikom, ponieważ obiecano ci to wraz ze zdrowiem, 
uleczeniem i wiecznym życiem!” Jest to zdecydowanie dar od Boga, Koh. 5:18 „Dla każdego człowieka, któremu Bóg dał bogactwo 
i skarby oraz dał mu siłę, by jadł, i wziął swoją część i radował się w swojej pracy, jest to „dar” od Boga !”  „Musimy mieć 
słuszny motyw, by pożytkować finanse, które Pan dał, na dobre uczynki i wspomaganie Ewangelii! Pisma mówią, że to nie pieniądze 
są złe, lecz miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła!” (I Tym. 6:10) „Pan dał finanse, by używać ich w sposób właściwy i by 
pomagać w Jego pracy!” Ag. 2:8, „Pan posiada wszystko, wliczając minerały, ubrania i bydło na tysiącu wzgórz! Jesteśmy wspólnie 
dziedzicami tego, co Pan ma przez wiarę!”

„Niektórzy ludzie dają i nie chcą, bądź nie oczekują niczego w zamian; to nie jest według Bożego wzorca, ponieważ uwielbia On  
widzieć swoich ludzi dobrze prosperujących, to dodaje Mu chwały! Kiedy rolnik posieje ziarno, oczekuje żniw, ponieważ wierzy on, 
że  będą  żniwa!  A  kiedy  chrześcijanin  posieje  swój  pieniądz  w  roli  Bożej  (pracy),  powinien  oczekiwać  finansowych  żniw 
(błogosławieństwa)! Ponieważ jest to dobre i właściwe w oczach Boga i dodaje chwały Jego obietnicom oraz Słowu!” – W Pwp. 8:18 
„Lecz będziesz pamiętać o Panu Bogu swoim, ponieważ to On dał ci siłę, by się bogacić!” – Wersety 13-17, „pokazują,  że 
obdarzy On swoich ludzi, lecz zdecydowanie muszą Mu oddać chwałę! Ostrzegał On Izraela, by nigdy nie używali dóbr w sposób 
niewłaściwy,   przez tworzenie bożków, wizerunków, itd.” – Prz. 3:9-10, „Czcij Pana darami twego mienia oraz pierwocinami całego  
dochodu. Wtedy twoje spichlerze napełnią się obficie, a tłocznie napełnią się nowym winem!” W tym przypadku wino może także 
oznaczać otrzymanie wielu nowych objawień! Pan jest szczęśliwy, gdy Jego ludzie otrzymują obfite błogosławieństwa!” Ps. 89:34,  
„Bóg jest konkretny - Nie złamię mojego przymierza, ani nie zmienię słowa, które wyszło z Moich ust!” – „Spójrz co Dawid dał i 
jak Pan go pobłogosławił!  I  Krn. 29:3-8,  „Co więcej,  z miłości dla domu mojego Boga, oddaje skarbiec złota i  srebra, jaki 
posiadam ponad wszystko co już przygotowałem na dom święty!” Werset 4 pokazuje nawet 3000 talentów złota z Ofiru, i dał 
dużo więcej, itd.” – I Krn. 22:14-16, „pokazuje, że dał 100,000 talentów złota, srebro, mosiądzu i żelaza bez miary! Powstań więc,  
czyń, a Pan będzie z tobą!” – „To niewiarygodne, jak Pan będzie błogosławił tym, którzy wierzą! Dawid w to wierzył! I Krn. 29:28, 
„Dawid umarł w późnej starości, pełen dni, w bogactwie i chwale!” – „Błogosławieństwa nastąpiły nawet na Salomona. – II Krn. 1:15,  
„Król uczynił srebro i złoto w Jeruzalem tak liczne, jak kamienie!” – Werset 12, „ujawnia, że był to plan Boga, by tak zrobić! I 
takie same plany dotyczą Jego dzieci! I Ja dam ci bogactwa, dostatek i zaszczyty!” – „Lecz człowiek musi wierzyć i pozostać wiernym i  
prawdziwym dla Pana i Jego pracy!” – „Używamy tutaj pojęć srebra i złota, ponieważ były one środkiem płatniczym w tamtych 
czasach,  (Rodz.  23:16).  Bóg pobłogosławi w ten sposób,  bądź w walucie,  jaką mamy dzisiaj,  ponieważ Jego obietnice  są nadal 
prawdziwe, bez względu na to, czego będziemy musieli używać w dawaniu!”

Kpł. Rozdz. 27, „daje większy pogląd na dawanie. Werset 30 pokazuje, że dziesięcina Pana i jest święta dla Pana! Jeżeli chcesz  
zobaczyć jak wiele dawali Panu, przeczytaj Lb. 7:13-89. Następnie zobacz, co Pan dla nich uczynił wkrótce po tym! – „Balaam, który  
pragnął  bogactw,  nie  dostał  niczego,  pragnął  tego  zamiast  woli  Bożej!”  „Lecz  przez  przestrzeganie  Słowa,  po  bitwie,  Bóg  dał 
Mojżeszowi i Izraelowi 16,750 sykli złota!” (Lb. 31:52-54) – „Ofiarowali je Panu i zanieśli do Tabernakulum (przybytek) na pamiątkę 
dzieci Izraela!” - Ps. 105:37, „pokazuje Bożą dobroć!  A tamtych wyprowadził ze srebrem i złotem i nie było nikogo słabego 
pośród ich rodów! On zrobi to samo dla nas i dzisiaj, na naszej drodze wyjścia, oraz obdarzy uzdrowieniem!” „Wraz z tym dał On 
nam chmurę i ogień! Werset 39”. – Można byłoby dodać tutaj wiele innych Pism, lecz Pan dotknął mnie, by to napisać objawiając Jego 
mistrzowski plan i różnorodną mądrość dla ciebie! Zrozumienie tych obietnic będzie wielce pomocne w przyszłych dniach. Pamiętaj, 
że w czasie recesji i inflacji, Bóg nadal będzie obdarzał swoje dzieci, by niosły Ewangelię! Jest to dobry czas, by pracować i dawać 
Bogu, ponieważ czas się kończy.

WYPEŁNIENIE PROROCTWA – „Świat zbliża się do Międzynarodowego, politycznego, religijnego (handlowego rynku) (Ap. 13:16-
18).  –  Przygotowują się  oni  na  religijny i  handlowy numer,  znak związany ze  Światowym Handlem; obserwuj  także Środkowy 
Wschód!” (Zach. 5:8-11). „Wkrótce działania antychrysta staną się rzeczywistością!”

Niech Bóg błogosławi i chroni Cię,

Neal Frisby
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