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BÓG OBDARZA I BŁOGOSŁAWI SWOICH LUDZI

„Tak często Duch Święty porusza mnie, by napisać Pisma przypominające ludziom Pana, że On słyszy ich modlitwy i będzie ochraniać 
obdarzać i zaspakajać ich potrzeby!” – „Często ludzie dziwią się w czasie ekonomii inflacyjnej, takiej jak ta, czy nawet w bardzo ciężkich  
czasach, czy Bóg obdarzy i pobłogosławi Swoim ludziom? Tak, z pewnością tak uczyni! On zaspokoi twoje potrzeby nieważne w jakim 
czasie: depresji, inflacji, głodu, itd. Pamiętaj Abrahama i Józefa, itd. Nie ważne jakie są czasy, to co się liczy, to wiara, następnie działaj z 
tym co masz, co by to nie było!” – „Możemy odnieść się do przypadku proroka Eliasza! (I Krl. 17:13-14), gdzie kobieta była typem 
dzisiejszych wybranych! Dostarczenie  nie  zawiedzie!”  –  „Także  Eliasz  został  pobrany,  tak  jak  się  stanie  z  wybranymi!”  –  „Przez 
działanie,  Bóg  zawsze  zaspokoi  twoje  potrzeby!  Ponieważ  dawanie  jest  aktem  wiary!  Jezus  nie  zawiedzie!  Czasami  z 
opóźnieniem, ale na pewno nie zawiedzie!” – „Obdarzy On i przyniesie powodzenie! Nawet w czasach dobrobytu, ludzie muszą 
działać z tym co mają, w przeciwnym razie nie będą błogosławieni zgodnie z Bożym sposobem!”

W Łukaszu 12:16-21, „Jezus ujawnia, chociaż bogaty człowiek miał wiele, całkowicie pozostawił Boga z dala od swoich planów;  
dlatego skończył z niczym, a nawet stracił swoją duszę!” – Wersety 6-7, „pokazują, że Pan Jezus widzi każdą twoją łzę i zawsze słyszy  
twoje modlitwy! Więc ufaj Mu na zawsze!”

Łukasz 12:23-34, w tych wersetach potwierdzimy to, o czym rozmawialiśmy na początku tego listu. Przeczytaj to uważnie, a Jezus z  
całą pewnością cię pobłogosławi i da ci powodzenie! –  Werset 22 mówi, „Nie myśl o tym, co będziesz jadł, czy w co będziesz 
odziany! Werset 23, życie to więcej niż pokarm, a ciało to więcej niż ubranie!” – Werset 24, „Przypatrzcie się krukom: one ani  
nie sieją, ani żną; nie mają piwnic, ani spichlerzy; a Bóg je żywi: o ileż bardziej jesteście lepsi od ptaków?  – Jest to znaczące, że 
wspomina on kruki, to właśnie one, które karmiły Eliasza w sposób nadprzyrodzony!” (I Krl. 17:6) „W związku z tym, Bóg najlepiej  
pracuje, gdy magazyn jest prawie pusty, bądź pusty!” Łukasz 12:25, „Objawia, że nie należy się martwić, bo to nie działa, to nie zmieni  
postaci rzeczy, lecz należy się radować w Jego obietnicach, ponieważ Boże kruki (rodzaj aniołów) przyjdą także do ciebie!” – Werset 27,  
„mówi, by być jak natura, po prostu otwórz się i zaufaj całkowicie Panu, nie musisz być Salomonem, by ci się wiodło! Tak, nawet ty  
możesz otrzymać wszystko, czego potrzebujesz!” – „Werset 28 wskazuje, że nawet trawa na polu jest tutaj jednego dnia, a następnego  
już jej nie ma, a Bóg zaspakaja! O ileż bardziej On ciebie przyodzieje! A dla tych, którzy nie mogą wierzyć, bądź działać na podstawie  
tych  Pism,  On  śmiało  deklaruje,  o  wy  małej  wiary!  W  następnym  wersecie,  On  także  wskazuje,  byś  się  nie  martwił  i  nie  miał 
wątpliwości.  On stoi przy tobie! Pamiętaj,  czasami jest opóźnienie, ale nigdy nie zawiedzie! Przez to Jezus uczy nas,  by ufać! A w  
wersecie 31, pokazuje On, by poszukiwać duchowych rzeczy, a wszystkie inne błogosławieństwa będą nam dane!”

Werset 34, „Mówi On, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje! Więc dawajmy wszyscy, pracujmy, by ocalić dusze i  
dlatego nasze korzyści (nagrody) będą w niebie, by nas spotkać! – Wspaniale! – „Zaprawdę powiedział Pan Jezus, bo to jest  
mój rozkaz dla ciebie w tej godzinie! Ag. 2:4, Bądźcie silni, wszyscy ludzie ziemi, powiedział Pan, i pracujcie: ponieważ Ja  
jestem z wami, powiedział Pan Zastępów!”

„Mógłbym wspomnieć,  że  głosiłem tutaj  wiadomość,  a  Bóg dał  mi  te  Pisma,  Ag.  2:4-9.  A prorocze namaszczenie zstąpiło  na tę  
wiadomość, poczucie przyszłości stało się realne! Czuję, że będą problemy ekonomiczne, będzie również wstrząs w wielu rzeczach! 
Trzęsienia ziemi, wynalazki, które wstrząsną niebem, wstrząsy w morzu, ziemia będzie dotknięta! Wersety 4-9 stały się dla mnie jak  
daty, będąc latami przyszłych największych zmian, które ludzie kiedykolwiek widzieli! W tych latach czuję światowy bunt, wojny, nowi i 
różni przywódcy. Będzie również wielkie wylanie Bożej chwały w Jego ostatnim domu!” – Ciężko jest opisać wszystko to, co było w  
wiadomości, to jest tylko parę faktów! – A jeśli kościół będzie zabrany, wydarzenia o których mówimy, nadal będą miały miejsce dla  
reszty  świata!”  –  „Obserwujmy,  ponieważ  wchodzimy  w  nową  erę  absolutnych  zmian  w  sposobie  rządzenia  Stanami 
Zjednoczonymi! I  nastąpią  największe  wydarzenia  i  rewolucyjne  zmiany  dla  świata”.  –  „Lecz  pamiętaj,  nie  ważne  jak 
niebezpieczne czasy i zmiany nadejdą, Pan będzie stał przy tobie!”

„Zanim skończymy, jest tutaj sekret!” – „Biblia mówi: Bóg kocha radosnego dawcę, będzie on siał szczodrze i hojnie zbierał!” – „Pisma 
objawiają, że Jezus chce, by ci się powodziło i byś był w zdrowiu, tak jak się dobrze powodzi duszy twojej!’ – „Jezus także powiedział,  
każdy kto daje, otrzyma, a każdy, kto szuka, znajdzie! A więc uzbrojony we wszystkie te obietnice, pozwól im trwać w zgodzie z twoją  
wiarą i rozpocznij w zaufaniu! On jest z tobą!”

Jest tu powtórzenie twoich korzyści,  zawsze miej je w myśli,  kiedy potrzebujesz zachęty.  –  „Pan stworzył bogactwo ziemi dla 
dobrobytu tych, którzy wypełniają Jego wolę w wygrywaniu dusz i uwalniając innych!”  W Wj. 19:5, „Cała ziemia jest moja”. „Ląd 
jest mój”. (Kpł. 25:23) „Każde stworzenie leśne jest moje i bydło na tysiącu wzgórz!” (Ps. 50:10) „Srebro jest moje i złoto również! (Ag.  
2:8) „Ponieważ ziemia jest Pana i wszystko, co ją napełnia!” (I Kor. 10:26) – „I On da to wszystko komukolwiek chce! Tym, którzy  
systematycznie działają i dają!” „Jezus powiedział, Niech będzie zgodnie z twoją wiarą! Możesz mieć wszystko, czego oczekujesz i w co 
wierzysz!” – „Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, to On daje ci siły, by się wzbogacać!” (Pwp. 8:18) – „Błogosławiony człowiek, który się 
boi Pana, który lubuje się bardzo w Jego przykazaniach. DOBROBYT I BOGACTWO nastanie w jego domu!” (Ps. 112:1-3)  – 
„Biblia mówi, czcij Pana darami twego mienia i pierwocinami całego dochodu, a twoje spichlerze napełnią się!” (Prz. 3:9-10) „Miej  
zaufanie w tych obietnicach, wykonaj swoją część, a On cię nie zawiedzie, gdy modlisz się do Boga, by zaspokoił twoje potrzeby! Tak jak  
Jezus prowadzi, On obdarzy cię dobrami i wspaniale ci pobłogosławi!”

W Bożej obfitej miłości i błogosławieństwach,

Neal Frisby

          www.NealFrisby.pl                                                           Neal Frisby Partnerzy Capstone © – sw.064

1. Neal Frisby Partnerzy Capstone                               

http://Www.nealfrisby.nl/

