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Wstęp
Kościół Protestancki nie żyje w pełni błogosławieństwa danego w Jezusie Chrystusie. Dziś tysiące
będą się wykłócać co stało się na krzyżu, wysuwając piękne i religijne postulaty, po to tylko aby nie
musieć nic robić, aby nie musieć wieżyc...Fałszywa pobożność i nieprawdziwa pokora dają im
tylko podstawy by wątpić...
W Jezusie Chrystusie mamy nie tylko wybaczenie grzechów, ale i możliwość łamania klątw,
wyrzucania demonów, prowadzenia walki duchowej na szeroko zakrojona skale. Jezus poniósł
ofiarę za nas, po to abyśmy mogli chodzić w zdrowi i błogosławieństwie materialnym.
Spróbujemy odpowiedzieć na takie pytania jak:
•
•
•
•

Co Biblia mówi na temat błogosławieństwa materialnego?
Kto jest dzieckiem Abrahama?
Dlaczego więc mało osób dostępuje błogosławieństwa?
Jakie są duchowe problemy w osiągnięciu błogosławieństwa materialnego?

Wielu ludzi żyje w ST i nie zrozumiało w pełni tego co dokonało się na krzyżu. Podobnie jak w
kwestii zdrowia, zwycięskiej walki duchowej, wyganiania demonów z Chrześcijan, ważne jest
zrozumienie ofiary Jezusa i mocy Ducha Świętego. W każda z tych rzeczy 'wchodzimy' poprzez
wiarę. Jeśli wierzący nie mogą wieżyc w 100%- nie mogą również i oglądać wypełnienia Bożych
obietnic. Z obserwacji kościoła przez lata, do pełni błogosławieństwa doszło niewielu ludzi. Sa oni
zwykle piętnowani przez religijne pokory, ludzki tradycje i kościelne inkubatory- wylęgarnie
niedowiarstwa. Do Kanaanu weszły tylko 2 osoby z 12. Reszta miała tysiące wymówek, tysiące
teologii, tysiące przyczyn aby nie ufać Bogu. Ich ulubionymi doktrynami są: nie osadzaj, Bóg ma
100 dróg i opcji poza wola Boza, tysiące cielesnych kul do podparcia. Tylko ci, którzy odważą się
ufać Bogu wbrew wszystkiemu, wejdą do ziemi obiecanej. Psychologowie zostaną na manowcach,
na pustyni, łudząc się, ze 'maja to'.
Zapraszam do lektury.
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Co Biblia mówi na temat błogosławieństwa materialnego?
Werset z Biblii1

Odnośnik2

„I synowie izraelscy uczynili tak, jak kazał
Mojżesz, i pożyczyli od Egipcjan srebrne i złote
przedmioty oraz szaty. (36) A Pan usposobił
Egipcjan życzliwie do ludu, tak że im pożyczyli;
i tak złupili Egipcjan. ”

Ex 12:35-36

„A Abram był już bardzo zasobny w trzody,
srebro i złoto. ”, „Lecz Abram odpowiedział
królowi Sodomy: Podnoszę rękę swą do Pana,
Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi,
(23) że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka
sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co
należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć: To
ja wzbogaciłem Abrama. ”

Ge 13:2, 14:22-23

„Pan zuboża, ale i wzbogaca, Poniża, ale i
wywyższa. ”

1 Sa 2:7

„Skarby zdobyte bezprawnie nic nie pomogą,
lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. (3) Pan
nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał,
lecz udaremnia żądzę bezbożnych. (4) Leniwa
dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych
ubogaca. (5) Syn, który zbiera w lecie, jest
rozumny; lecz syn, który zasypia w żniwa,
przynosi hańbę. (6) Błogosławieństwo
spoczywa na głowie sprawiedliwego, lecz usta
bezbożnych kryją bezprawie ”

Prz 10:4

„Błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz
własny wysiłek nic do niego nie dodaje. ”

Prz 10:22

„A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek
bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który też
był uczniem Jezusa. ”

Mt 27:57

„Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa
Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was
ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni
zostali. ”

2 Kor 8:9

„Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie
wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym
bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu
wszystkiego obficie udziela, (18) ażeby dobrze
czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni
i chętnie dzielili się z innymi, (19) gromadząc
1 Biblia Warszawska
2 Odnośniki na podstawie Biblii Króla Jakuba.

1 Tym 6:17-18
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sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość,
aby dostąpić żywota prawdziwego. ”
„Majątek ich bowiem był tak wielki, że nie
mogli mieszkać razem, ziemia zaś, w której
przebywali, nie mogła ich pomieścić z powodu
dobytku, który posiadali. ”

Ge 36:7

„Jednej połowie plemienia Manassesa dał
Mojżesz posiadłość w Baszanie, drugiej zaś jego
połowie dał Jozue posiadłość wśród ich braci po
tej, zachodniej stronie Jordanu; a gdy ich
odprawił do ich namiotów, również ich
błogosławił (8) i rzekł do nich: Wracajcie z
wielkim bogactwem do swoich namiotów, z
bardzo licznym bydłem, ze srebrem, złotem,
miedzią i żelazem, z pokaźną ilością szat;
podzielcie się ze swoimi braćmi łupem
zdobytym na waszych nieprzyjaciołach.

Joz 22:8

„Błogosławionyś Ty, Panie, Boże Izraela, ojca
naszego, od wieków aż na wieki. (11) Twoją,
Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i
chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na
ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest
królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad
wszystko. (12) Od ciebie pochodzi bogactwo i
chwała, Ty władasz nad wszystkim, w twojej
ręce jest siła i moc, w twojej ręce jest to, aby
uczynić kogoś wielkim i mocnym. ”

1 Kron 29:11-12

„Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa
i znaczenia...”

2 Kron 18:1

„Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się
Pana I rozmiłował się w jego przykazaniach! (2)
Potomstwo jego będzie możne na ziemi,
Pokolenie prawych będzie błogosławione. (3)
Dostatek i bogactwo są w domu jego, A
sprawiedliwość jego trwa na wieki. ”

Ps 112:3

„A wy będziecie nazwani kapłanami Pana,
sługami naszego Boga mianować was będą; z
bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą
będziecie się chełpić ”

Iz 61:6

„nie przestaję dziękować za was i wspominać
was w modlitwach moich, (17) aby Bóg Pana
naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał
wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu
jego, (18) i oświecił oczy serca waszego,
abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której
was powołał, i jakie bogactwo chwały jest

Ef 1:18
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udziałem świętych w dziedzictwie jego, ”
„Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych,
została okazana ta łaska, abym zwiastował
poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe ”

Ef 3:8

„Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do
zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje
przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak
się to dziś okazuje. ”

Pwt 8:18

„Wtedy zazdrośnie spoglądać będziesz na
wszystko, co dobrego wyświadczę Izraelowi...
”

1 Sa 2:32

„gdyż Żyd Mordochaj był drugim po królu
Achaszweroszu, wielce poważanym u Żydów,
lubianym przez wielu współplemieńców jako
człowiek dbały o dobro swojego ludu i
rzecznik pokoju dla całego swojego pokolenia. ”

Est 10:3

„Grzeszników ściga nieszczęście, lecz nagrodą
sprawiedliwych jest szczęście. (22) Dobry
człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz
majątek grzesznika jest zachowany dla
sprawiedliwego. ”

Prz 13:22

„W owym dniu padnie na nich za sprawą Pana
wielka trwoga, tak że jeden chwyci drugiego za
rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce
drugiego. (14) Nawet Juda będzie walczył w
Jeruzalemie. I zostanie zebrane mienie
wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro
oraz szaty w wielkiej ilości. ”

Zach 14:14

„Szliśmy przez ogień i wodę, Lecz
wyprowadziłeś nas na wolność. ” . KJV
podaje- wprowadziłeś nas na miejsce obfitości,
bogactwa, opływania. (rev-aw-yaw )3

Ps 66:12

Złoto(gold)-(2091- zahab, 5557- chrusos):
„Gdyż tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz - za
małą chwilkę - poruszę niebiosa i ziemię, morze
i ląd stały. (7) Poruszę wszystkie narody tak, że
napłyną kosztowności wszystkich narodów i
napełnię ten dom chwałą - mówi Pan Zastępów.
(8) Moje jest srebro i moje jest złoto - mówi
Pan Zastępów. (9) Przyszła chwała tego domu
będzie większa niż dawna - mówi Pan Zastępów
- i miejsce to obdarzę pokojem - mówi Pan
3 http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=hebrew&stnm=07310

Agg 2:8
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Zastępów. ”
„Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł
człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i
we wspaniałej szacie ...”

Jak 2:2

„A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo
miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do
czystego szkła. (19) Kamienie węgielne muru
miasta były ozdobione wszelakimi drogimi
kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi
szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, (20)
piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy
chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty
chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty
ametyst. (21) A dwanaście bram, to dwanaście
pereł; a każda brama była z jednej perły. Ulica
zaś miasta, to szczere złoto, jak przezroczyste
szkło. ”

Obj 21:21

Srebro(silver)- (3701- keseph, 1406- drachma):
„Wyprowadził ich ze srebrem i złotem, A nie
było ułomnych wśród ich plemion. ”
„Albo, która niewiasta, mając dziesięć drachm,
gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie
wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie?
(9) A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz
sąsiadki i mówi: Weselcie się ze mną, gdyż
znalazłam drachmę, którą zgubiłam. ”

Ps 105:37
Lk 15:8

Majątek (substance) -( 7399-, 4735- mikneh, 1952-, 5224- huparchonta- dobra):
„A Abram był już bardzo zasobny w trzody,
srebro i złoto. (3) I wędrował, zatrzymując się
na postojach, z Negebu aż do Betelu, do
miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot,
między Betelem i Ai, (4) do miejsca, gdzie
przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram
imienia Pana. (5) Również Lot, który
wędrował z Abramem, miał owce, bydło i
namioty. (6) Lecz kraj nie mógł ich obu
utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że
nie mogli przebywać razem. (7) Między
pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota
powstał spór. A Kananejczycy i Peryzyci
mieszkali wówczas w kraju. ”

Ge 13:6

„Lecz Ja także sądzić będę naród, któremu jako
niewolnicy służyć będą; a potem wyjdą z
wielkim dobytkiem. ”

Ge 15:14

„Hiskiasz miał bardzo wielkie bogactwo i

2 Kron 32:29
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sławę. Zbudował sobie skarbce na srebro i złoto,
i drogie kamienie, na wonności, na tarcze i na
wszelkie kosztowne przybory, (28) także składy
na płody rolne, zboże, moszcz, oliwę, obory dla
wszelkich gatunków bydła, opłotki dla trzód.
(29) Nabył dla siebie liczne stada owiec i
bydła, gdyż Bóg obdarzył go bardzo wielkim
majątkiem. (30) On również, Hiskiasz, kazał
zatkać górny odpływ wód Gichonu i skierować
je prosto w dół po zachodniej stronie Miasta
Dawida; w każdym przedsięwzięciu wiodło się
Hiskiaszowi ”
„A dobytek jego stanowiło siedem tysięcy owiec
i trzy tysiące wielbłądów, pięćset par wołów i
pięćset oślic oraz bardzo wiele służby; był to
mąż najmożniejszy ze wszystkich
mieszkańców Wschodu. ”, „A Pan błogosławił
ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe,
tak iż miał czternaście tysięcy owiec, sześć
tysięcy wielbłądów, tysiąc par wołów i tysiąc
oślic. (13) Miał także siedmiu synów i trzy
córki. (14) I nazwał pierwszą Jemima (gołąbek),
drugą Kesja (miły zapach), a trzecią
Kerenhappuch (flakonik do pachnideł). (15) W
całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak
córki Joba. I dał im ojciec ich dział dziedziczny
wśród ich braci. (16) Potem żył Job jeszcze sto
czterdzieści lat i oglądał swoje dzieci i swoich
wnuków aż do czwartego pokolenia. (17) I
umarł Job stary i syty dni. ”
„Gnuśny nie upoluje swej zwierzyny, lecz
pracowity wielce się wzbogaca. ”
„i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i
Zuzanna, i wiele innych, które służyły im
majętnościami swymi. ”

Hiob 1:3, 42:12

Prz 12:27
Lk 8:3

Bogactwo (wealth) :
„majątek grzesznika jest zachowany dla
sprawiedliwego ”
„I zostanie zebrane mienie wszystkich narodów
wokoło, złoto i srebro oraz szaty w wielkiej
ilości. ”

Prz 13:22
Zach 14:14

Bardzo istotne wersety:
„Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie
Pwt 31:6-8
się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg
twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści Izrael nie miał praktycznie grosza przy duszy,
cię. (7) Potem przywołał Mojżesz Jozuego i
jednak Bóg wprowadził ich do ziemi obiecanej.

9
rzekł do niego na oczach całego Izraela: Bądź
Ile kosztuje grunt w Polsce można poczytać pod
mocny, bądź odważny, gdyż ty wejdziesz z tym linkiem. 80 metrowe mieszkanie w Izraelu ma
ludem do ziemi, którą Pan przysiągł dać ich
kosztować aż 1.7 mln złotych! 4
ojcom, i ty im ją oddasz w dziedziczne
posiadanie. (8) Pan sam pójdzie przed tobą i
będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie
bój się więc i nie trwóż się ”
„Będzie cię miłował, błogosławił i rozmnoży
cię. Pobłogosławi twoje potomstwo i płody
twojej roli, twoje zboże, twój moszcz i twoją
oliwę, przychówek twojego bydła i miot
twoich trzód na ziemi, którą przysiągł dać
twoim ojcom. (14) Będziesz najbardziej
błogosławionym ze wszystkich ludów. Nie
będzie niepłodnego i niepłodnej ani u ciebie, ani
wśród twojego bydła. (15) Pan oddali od ciebie
wszelką chorobę i wszystkie zgubne zarazy
egipskie, które poznałeś. Nie dopuści ich do
ciebie, lecz ześle je na wszystkich, którzy cię
nienawidzą. (16) Pochłoniesz wszystkie ludy,
które Pan, Bóg twój, tobie da je. Nie pofolguje
im twoje oko, nie będziesz służył ich bogom, bo
byłoby to dla ciebie sidłem. (17) Jeślibyś
pomyślał w swoim sercu: Te narody są
liczniejsze ode mnie, jakże zdołam je wypędzić?
(18) Nie obawiaj się ich! Wspomnij raczej, co
Pan, Bóg twój, uczynił faraonowi i całemu
Egiptowi, (19) te wielkie doświadczenia, które
widziały twoje oczy, znaki, cuda, rękę możną i
ramię wyciągnięte, którymi Pan, Bóg twój,
wyprowadził cię. Tak uczyni Pan, Bóg twój,
wszystkim tym ludom, których się obawiasz.
(20) Ześle też Pan, Bóg twój, na nich szerszenie,
aż wyginą ci, którzy pozostali, i ci, którzy przed
tobą się ukryli. (21) Nie lękaj się ich, gdyż Pan,
Bóg twój, jest pośród ciebie, Bóg wielki i
straszny. ”

Pwt 7:13-15

„(1) Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga
twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego
przykazania, które ja ci dziś nadaję, to Pan, Bóg
twój, wywyższy cię ponad wszystkie narody
ziemi. (2) I spłyną na ciebie, i dosięgną cię
wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz
głosu Pana, Boga twego. (3) Błogosławiony
będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na
polu. (4) Błogosławione będzie twoje
potomstwo, plon twojej ziemi, rozpłód twego

Pwt 28:1-14

4 http://nczas.com/publicystyka/cukiernik-jak-i-za-ile-zyje-sie-w-izraelu/
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bydła, miot twojej rogacizny i przychówek
twoich trzód. (5) Błogosławiony będzie twój
kosz i twoja dzieża; (6) błogosławione będzie
twoje wejście i twoje wyjście; (7) powali Pan
twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko
tobie; jedną drogą wyjdą przeciwko tobie, a
siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. (8)
Pan każe, aby było z tobą błogosławieństwo w
twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu
twoich rąk. Pobłogosławi cię na ziemi, którą
daje ci Pan, Bóg twój. (9) Pan ustanowi cię
sobie jako lud święty, tak jak ci poprzysiągł,
jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana,
Boga twego, i chodził jego drogami. (10) I ujrzą
wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest
wzywane u ciebie, i będą się ciebie bać. (11)
Ponad miarę obdarzy cię Pan dobrem w twoim
potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w
plonach twojej roli, na ziemi, co do której Pan
poprzysiągł twoim ojcom, że ci ją da. (12)
Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec dobra,
niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię w
czasie właściwym i aby błogosławić wszelką
pracę twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać
wielu narodom, ale ty sam nie będziesz
pożyczał. (13) I uczyni cię Pan głową, a nie
ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a
nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz
słuchał przykazań Pana, Boga twego, które ja ci
dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał; (14) nie
odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego
ze słów, które ja wam dziś nakazuję po to, aby
pójść za innymi bogami i im służyć. ”
„A jeżeli będziesz pilnie słuchał jego głosu i
wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę
nieprzyjacielem nieprzyjaciół twoich i
przeciwnikiem przeciwników twoich. (23)
Albowiem anioł mój pójdzie przed tobą i
zaprowadzi cię do Amorejczyków i
Chetejczyków, i Peryzyjczyków, i
Kananejczyków, i Chiwwijczyków, i
Jebuzejczyków, i wytępię ich. (24) Nie kłaniaj
się ich bogom ani im nie służ. Nie czyń tak jak
oni, ale doszczętnie zburz i potłucz ich pomniki.
(25) Służcie Panu, Bogu waszemu, a On
pobłogosławi chleb twój i wodę twoją. Oddalę
też choroby spośród ciebie. (26) Nie będzie
roniącej ani niepłodnej w twoim kraju. Liczbę
dni twoich uczynię pełną. (27) Lęk mój

Ex 23:25-28
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wzbudzę przed tobą i wprawię w przerażenie
wszelki lud, przeciw któremu wyruszysz, i
sprawię, że uciekać będą przed tobą wszyscy
twoi nieprzyjaciele. (28) Poślę też przed tobą
szerszenie, które wypędzą Chiwwijczyków,
Kananejczyków i Chetejczyków przed tobą. ”
Bogactwo rybaków:
„A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu;
ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. (5)
Rzekł im więc Jezus: Dzieci! Macie co do
jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie. (6) A On im
rzekł: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a
znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już
wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. (7) Wtedy
ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł
Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc,
usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był
bowiem nagi, i rzucił się w morze; (8) drudzy
zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli
niedaleko od lądu, mniej więcej na dwieście
łokci, ciągnąc sieć z rybami...Poszedł Piotr i
wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb,
których było sto pięćdziesiąt trzy; a chociaż
ich tyle było, nie podarła się sieć. ”

Jana 21:6
helkuo – wyciągać siec z rybami
plethos – wielka liczba
ichthus – ryba
Popatrzcie na ceny ryb!5 Popatrzcie na wielkość
sieci rybackich. 67Tam aż zaroiło się od połowu.
Nie, Jezus nie dal im dwóch plotek! To był
olbrzymi połów, warty krocie. Pamiętacie jakie
plony przynieśli wywiadowcy z Kanaanu?Nasz
Bóg jest potężnym Bogiem i nie jest skąpcem.

„I przybyli aż do doliny Eszkol, i ucięli tam
gałąź krzewu winnego z jedną kiścią
winogron, i nieśli ją we dwóch na drążku;
nabrali także nieco jabłek granatu i fig. (24)
Miejsce to zostało nazwane doliną Eszkol ze
względu na kiść winogron, którą synowie
izraelscy tam ucięli. (25) Ze zwiadów w tej
ziemi powrócili dopiero po czterdziestu dniach.
(26) I przyszli do Mojżesza i do Aarona, i do
całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do
Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz
pokazali im płody tej ziemi. (27) I opowiedzieli
mu, mówiąc: Przyszliśmy do ziemi, do której
nas wyprawiłeś; ona rzeczywiście opływa w
mleko i miód, a to są jej płody. ”Liczb 13.
Kościół nie kieruje się ekonomia i gospodarka
tego świata- jeśli chodzi z Bogiem.
megas ichthus – wielka ryba8

5 http://www.agrostawy.pl/modules.php?name=RybyCennik
6 http://www.sieci-korsze.pl/podzial-tkanin-sieciowych.htm
7 http://pg.gda.pl/~janak/PUO/pliki/10.pdf
8 http://www.wedkarz.pl/wp-webapp/article/1285
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hekaton pentekonta treis – 153
diktuon – siec rybacka
schizo- rozerwać się.
tosoutos – tak wielka liczba

„(1) Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem
Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by
słuchać Słowa Bożego, (2) ujrzał dwie łodzie,
stojące u brzegu jeziora; ale rybacy, wyszedłszy
z nich, płukali sieci. (3) A wszedłszy do jednej z
tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby
nieco odjechał od brzegu; i usiadłszy, nauczał
rzesze z łodzi. (4) A gdy przestał mówić, rzekł
do Szymona: Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci
swoje na połów. (5) A odpowiadając Szymon,
rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie
złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci.
(6) A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie
mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. (7) Skinęli
więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im
przyszli z pomocą, i przybyli, i napełnili obie
łodzie, tak iż się zanurzały. (8) Widząc to
Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa,
mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bom jest
człowiek grzeszny. (9) Albowiem zdumienie
ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z
powodu połowu ryb, które zagarnęli. ”

Lk 5:4
W Tym przypadku rozerwały się sieci! Ten
połów musiał być jeszcze większy!

Pieniądze: stater
„Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze,
zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę,
otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater; tego
zabierz i daj im za mnie i za siebie. ”

Mt 17:27

Dobra
„Ponad miarę obdarzy cię Pan dobrem w
twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w
plonach twojej roli, na ziemi, co do której Pan
poprzysiągł twoim ojcom, że ci ją da. (12)
Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec dobra,
niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię w
czasie właściwym i aby błogosławić wszelką
pracę twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać
wielu narodom, ale ty sam nie będziesz
pożyczał. ”

Pwt 28:11

„A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym,
tedy nadeszło do was Królestwo Boże. (29)
Albo jak może kto wejść do domu mocarza i

Mt 12:29, Mk 3:27
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jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże
mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi? ”,
„Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu
mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej
nie zwiąże owego mocarza; wtedy dopiero dom
jego ograbi. ”
„I choćbym rozdał całe mienie swoje...”

1 Kor 13:3
Prosperowanie:

„O Panie, racz zbawić, O Panie, racz
poszczęścić! (26) Błogosławiony, który
przychodzi w imię Pana! Błogosławimy wam z
domu Pańskiego. ”

Ps 118:25

„Pokój niech panuje w murach twoich, A spokój
w twoich pałacach! ”. Hebrajski ma słowo:
shalva oznacza obfitość, prosperowanie.

Ps 122:7

„Modlę się o to, aby ci się we wszystkim
dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak
dobrze się ma dusza twoja. ”

3 Jana 2

„Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego,
co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i
sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim,
cokolwiek czynił. ”

Ge 39:23

„Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle
czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz,
mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w
prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie,
dokądkolwiek pójdziesz. (8) Niechaj nie oddala
się księga tego zakonu od twoich ust, ale
rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle
czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo
wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy
będzie ci się powodziło. (9) Czy nie
przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój
się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z
tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. ”

Joz 1:7

„Wtedy ja im odpowiedziałem tak: Bóg niebios
poszczęści nam! My zaś, jego słudzy,
zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani
działu, ani prawa, ani pamiątki w Jeruzalemie. ”

Ne 2:20

„On również, Hiskiasz, kazał zatkać górny
odpływ wód Gichonu i skierować je prosto w
dół po zachodniej stronie Miasta Dawida; w
każdym przedsięwzięciu wiodło się
Hiskiaszowi. ”

2 Kron 32:30

„Był przywiązany do Pana i nie odstępował od

2 Król 18:7
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niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał
Mojżeszowi. (7) Toteż Pan był z nim,
wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. ”
„Proście o pokój dla Jeruzalemu! Niech żyją w
spokoju ci, którzy cię miłują! (7) Pokój niech
panuje w murach twoich, A spokój w twoich
pałacach! ”. Oryginał jednak brzmi tak:

Ps 122:6

„Módl się o pokój (shalowm) w Jeruzalemie,
będą prosperować (shalah ), ci którzy cie miłują
(ahab). Pokój (shalowm) w twoich bramach i
prosperowanie, obfitość (shalvah ) w twoich
pałacach ” KJV

Kto jest dzieckiem Abrahama?
•

•

•

„Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem; (7) i nie wszyscy są
dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie
potomstwo twoje. (8) To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci
obietnicy liczą się za potomstwo. ” Rzymian 9
„a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które
uprzednio przygotował ku chwale, (24) takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał,
nie tylko z Żydów, ale i z pogan, (25) jak też u Ozeasza mówi: Nie mój lud nazwę moim
ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną; (26) i będzie tak, że na tym
miejscu, gdzie im powiedziano: Nie jesteście ludem moim - nazwani będą synami Boga
żywego. (27) A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek
morski, tylko resztka ocalona będzie; (28) bo Pan wykona wyrok, rychło i w krótkim czasie
na ziemi. (29) I jak przepowiedział Izajasz: Gdyby Pan Zastępów nie pozostawił nam
zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. (30) Cóż tedy
powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili,
sprawiedliwości, która jest z wiary; (31) a Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu,
do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. (32) Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary,
lecz jakby z uczynków; potknęli się oni o kamień obrazy, (33) jak napisano: Oto kładę na
Syjonie Kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. ”
Rzymian 9
„aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś,
abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę ” Gal 3:14

Zrozumienie tego fragmentu jest KLUCZOWE by zrozumieć kim MY jesteśmy i co nam
przypadło! Wielu Chrześcijan nie rozumie i stad nie może go otrzymać. „...ale ten jest Żydem,
który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w Duchu, a nie
według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. ”Rzymian 2
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Dlaczego więc mało osób dostępuje błogosławieństwa?
To wynika z nie znania Biblii i nie rozumienia co stało się w NT. Iz 53 mówi nam o tym co stało się
na krzyżu. Mase, szczególnie nieochrzczonych w Duchu Chrześcijan nie przyjmuje tego fragmentu.
Niewiara jest podstawa braku błogosławieństwa. Dopóki kościół nie upora się z tym demonem (tak,
niewiara to demon), nie mogą nic wziąć od Boga i ich życie będzie żmudną udręka w ciele.

Duchowe problemy w osiągnięciu błogosławieństwa
materialnego.
Wymieniłbym tutaj kilka niezmiernie ważnych aspektów, które mogą ciążyć na danej osobie. Np:
•

•
•

•

•

•

•

Jeśli chodziłeś do wróżki aby się wzbogacić, pytałeś jak jeden król u Belezbuba. Musisz to
wyznać jako grzech, złamać klątwy, wygonić demony i prosić o Boże błogosławieństwo w
tych kwestiach.
Jeśli kradłeś, to postąp podobnie. Patrzysz w horoskop jak się wzbogacić? Jesteś pod
przekleństwem od Boga.
Jeśli twoja rodzina trudniła się lichwa, wyłudzała pieniądze itd. to ciąży klątwa na całej
generacji. Podobnie jeśli rodzina była złodziejami, gangsterami, zajmowała bądź zajmuje się
wyłudzaniem forsy, kantowaniem, nielegalnym handlem itd. Wyznaj grzechy rodziny, złam
klątwy generacyjne i wyrzuć demony.
Jeśli posiadasz w domu przedmioty, bożki, bibeloty mające ci przynieść 'szczęście' to są to
przeklęte obiekty. Musisz się ich pozbyć i pokutować, łamiąc klątwy i wyganiając
wszelkiego demona.
Jeśli pochodzisz z kultury bałwochwalczej i pieniądze rodziny były zawierzane bożkowi, to
musisz z nim złamać pakt. Wyznaj wszelkie rytuały związane z oddawaniem mu (im) czci,
złożone ofiary (z rzeczy, przedmiotów, zwierząt i czasem tez ludzi -w Afryce składają ofiary
z pigmejów, by to 'przyniosło im majątek'. Również wkładają ich szczątki w kamień
węgielny biznesu aby to 'sprowadziło fortunę'). Pogańscy przodkowie w Polsce mogli robić
dokładnie to samo. Pokuta, wyrzeczenie się demonów, ofiar, łamanie klątw generacyjnych,
odcinanie się od tych rzeczy i... wyganianie demonów. Katolicyzm przynosi przekleństwo
ekonomiczne, duchowe i fizyczne.
Złośliwa osoba mogła również próbować używać np. magii sympatycznej, wziąć kawałek
czegoś co należy do ciebie i zakopać to nakładając finansowa klątwę. To może dotyczyć
indywidualnej osoby, rodziny, zboru, biznesu itd.
Wszelkiego typu podkowy, symbole, amulety szczęścia, mantry, lalki kachina9, kominiarz,
posążki buddy, chińskie czerwone lampki, feng shui, monety, czterolistna koniczynka,
studzienki z życzeniami, spadające gwiazdki, szczęśliwe kamienie, pluszowe misie na
szczęście podczas egzaminu, anioły szczęścia, zajęcza łapka, itd. Każdy z nich jest
przychodzeniem do diabłów aby prosić ich o pieniądze.

Jak czytaliśmy w jednym z wersetów- za 'blokada' finansowa może stać mocarz. Po wyznaniu
grzechów, złamaniu klątw i ich odesłaniu do nadawcy, należałoby związać tego demona, nakazując
mu wypościć zagrabione rzeczy, obiecane od Boga. Do dzisiejszego dnia wielu ludzi udaje się do
bożków by upraszać ich o finansowe korzyści. Oto przykłady:
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Hopi_Kachina_figures
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lakshmi
Njörðr
Daikokuten
Fukurokuju
Freyja
Vaiśravaṇa
Hathor
Abundantia
Juno Moneta (w Rzymie bili bilon w jej
świątyni!)
Jambhala
Cai Sin Ya
Tiurakh

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mami wata
Guan Gong
Dažbog
Veles
Aje
Ashiakle
Ih P'en
Indrani
Lennaxidaq
Parendi
Pilnytis
Tsai Shen
Merkury

Czy Biblia mówi coś na temat ludzi zwracających się do bożków aby dostać majętności? W Mt 4:810 i Lk 4:5-6 czytamy jak szatan przychodzi aby próbować w ten sposób kusić pana Jezusa.
„Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata
oraz chwałę ich. (9) I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.
(10) Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu
pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. „
A jeśli diabeł oferował ten sposób Synowi Bożemu, to czy nie przylazł do niejednego człowieka na
tej ziemi?

Kilka prawd
1. Ludzie tak długo żyli pod przekleństwem, ze błogosławieństwo jest dla wielu czymś
niepojętym bądź nienaturalnym. Potrzeba jest aby zmienić myślenie na Biblijne.
2. 'Niegodny','kim jestem żeby' jest uwłaczaniem Ojcu, który daje dobre dary jego dzieciom i
sługom. Bóg wybrał błogosławieństwo dla jego dzieci. Co wybrałeś ty?
3. Zycie na pożyczkach, kredytach, hipotekach czy zapomogach nie jest droga Boza ale
niewolnicza, w systemie tego świata. Długi ojca spłacają później dzieci, i ich dzieci. Jest to
społeczeństwo wiecznie zadłużone. Boze błogosławieństwo mówi: „Bo oczywiście nie
będzie u ciebie ubogiego, gdyż Pan błogosławić ci będzie w ziemi, którą Pan,
Bóg twój, daje ci w dziedziczne posiadanie, (5) jeżeli tylko będziesz słuchał głosu
Pana, Boga swego, i starannie spełniał to przykazanie, które ci dziś nadaję, (6)
gdyż Pan, Bóg twój, błogosławić ci będzie, jak ci obiecał, abyś wielu ludom
pożyczał w zastaw, ale ty sam nie będziesz się zapożyczał i dawał zastawu.
Będziesz panował nad wielu ludami, ale one nie będą nad tobą panować.
”,”Pan ustanowi cię sobie jako lud święty, tak jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz
przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, i chodził jego drogami. (10) I ujrzą
wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u ciebie, i będą się ciebie bać.
(11) Ponad miarę obdarzy cię Pan dobrem w twoim potomstwie, w rozpłodzie
twego bydła, w plonach twojej roli, na ziemi, co do której Pan poprzysiągł twoim
ojcom, że ci ją da. (12) Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec dobra, niebiosa,
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aby dawać deszcz na twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić
wszelką pracę twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale
ty sam nie będziesz pożyczał. (13) I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem, i
będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz
słuchał przykazań Pana, Boga twego, które ja ci dziś nadaję, abyś ich pilnie
przestrzegał; (14) nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które
ja wam dziś nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć. ” (Odpowiednio
Pwt 15 i 28). Taka ekonomia jest niemożliwa dla systemu Babilonu w którym żyjemy.
Wszystko natomiast możliwe jest z Jezusem!
4. Tylko ci Chrześcijanie, którzy uwierzyli Słowo i chodzą w wierze będą oglądać spełnione
obietnice. Dotyczy to finansów, zdrowia, walki duchowej, uwolnienia itd.
5. Żadna obietnica nie jest wzięta BEZ WALKI. Chrześcijanki cywil, który nie ma życia
modlitewnego i nie robi wali duchowej będzie przebywał i usychał na odłogach i jadł resztki
ze śmietniska życia.
6. W obietnice nie wchodzisz podczas 5 minutowego zapału, ale stojąc w wierze w 100% w
każdych okolicznościach!
Z drugiej strony, rzeczy takie jak: bieda, nieurodzaj, przeciętność, niedomagania, brak wydawania
owoców, bezpłodność są oznakami klątwy i działalności demonów w życiu człowieka. (Ptw
28).Europa i Ameryka nie żyją w myśleniu Biblii ale Greckim- filozofii i ludzkich osiągnięćhumanizmu, dyskusji itd. Cynicy wywodzą się z greckiej myśli filozoficznej i nie mogą chodzić w
systemie Słowa Bożego!10 Izrael wychodząc z Egiptu, musiał błyskawicznie pozbyć się także ich
sposobu myślenia. Osoby, które nie wierzą Bogu, nie będą oglądać Jego chwały. To bardzo prosta i
jakże głęboka zarazem myśl Biblijna. Poznanie Słowa Bożego w Duchu jest interesem każdego
Protestanckiego Charyzmatyka i Zielonoświątkowca. Inaczej, 'to nie będzie działać'.
Po niebiblijnym katolicyzmie pozostał tez niebiblijny obraz Chrześcijanina. U niektórych wciąż
osoba schorowana, zbita przez los i diabla, pełną biedy i problemów zdrowotnych to wciąż wzór
Chrześcijanina. Katolicki Hiob- cierpiętnik. To efekt długowiecznego życia w katolicyzmie, stad
każdy Protestant potrzebuje złamać uchwyt demonów katolickich. Jak to zrobić? Najprościej
posłuchać i modlić się razem z kazaniem zatytułowanym: Duchowe źródła katolicyzmu.11(3 częściwstęp, 1 i 2)

Uwaga na fałszywą pokorę!
Często rzekoma pokora to nic innego jak wymówka aby nie wierzyć. Osoba nie przyjmująca
Bożych obietnic uważa się za 'bogobojna', 'niegodna' i 'nie zasługująca' i jest to zaprzeczeniem nauk
Pisma, zarówno ST i NT. Takiej osoby Bóg nie może użyć, chyba ze zmieni myślenie. Nie zlizałeś
posadzki? Nie użalałeś się wystarczająco nad sobą dziś ? Toś nie Chrześcijanin? To największa
bujda i bzdura oraz scheda bałwochwalstwa katolickiego. Oni zamiast przyjąć prawdę Słowa,
SAMI ustalają jak się Bogu przypodobać! Czy to tez ty? Inni pokora nazywają nie powiedzenie
Prawdy i nie zgorszenie. Następna bujda na resorach! Chrześcijanie przyjęli wiele maksym i
powiedzonek, ale nie sprawdzili ich źródła, stad cierpią.
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Cynicism_%28philosophy%29
11 https://www.youtube.com/watch?v=QJMhb98wwnw
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„Niechże was tedy nikt nie sądzi(krino) z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta
lub nowiu księżyca bądź sabatu. (17) Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych;
rzeczywistością natomiast jest Chrystus. (18) Niech was nikt nie potępia(katabrabeuo –
zwodzi od nagrody), kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie( thelo tapeinophrosunedobrowolne poniżanie, wg uznania ) i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich
widzeniach12, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim13, (19) a nie trzyma
się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem
Bożym. (20) Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie
się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: (21) nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? (22)
Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki
ludzkie. (23) Mają one pozór mądrości (esti sophia) w obrzędach wymyślonych przez
ludzi14, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości,
gdy chodzi o opanowanie zmysłów. ”List do Kolosan 2
Kiedy Bóg każe ci stać i ufać, to nie daj się zrobić w tego typu fałszywą pokorę. Bóg nie dal w
Biblii, czegoś co by nie było osiągalne! Bóg nie obiecuje czegoś, czego nie da się wziąć! On nie jest
jak człowiek! Z Jezusem naprawdę możesz wszystko! Nic nie stoi na przeszkodzie, prócz twojej
niewiary i niezrozumienia Słowa, braku relacji z Bogiem, czy może życie w grzechu i braku
uwolnienia/ walki duchowej! Sprawdź swoje życie.

Modlitwa o uwolnienie od finansowych przekleństw i blokad.
(wzór!)
Ojcze Niebieski przychodzę do Ciebie przed Tron Łaski w imieniu Jezusa Chrystusa aby przyjąć
dzisiaj błogosławieństwo. Wybacz mi mój udział w zabobonach i zaklinaniach pieniędzy, za
zwracanie się do przeciwnika o dobra materialne. Wybacz mi moje kombinowania, przekręty
chachmectwa oraz matactwa. Wybacz, ze naciągałem ludzi na kasę, ku ich stracie i rozgoryczeniu.
Wyznaje tez wszelkie grzechy moich przodków po obu stronach jak: ofiary bożkom w celach
zdobycia finansowych bonusów, ofiary ze zwierząt i ludzi, chodzenie do wróżek, płacenie
wiedźmom za zrobienie rytuałów finansowych, zwracanie się do bożków finansowych jak budda
(popatrz na stan tych krajów którzy czcza buddę!). Wyznaje, ze od dziś dzień, tylko od Jezusa
przyjmę błogosławieństwo, On jest moim zaopatrzeniem i wykonawca obietnic przepełniających
Słowo Boże! Ojcze zamień wszelkie przekleństwo na błogosławieństwo. Zobowiązuje się do
wyrzucenia wszelkich bibelotów, które maja przynosić szczęście, fuksa itd. Związuje teraz wszelkie
demony, które weszły do mojego życia przez otwarte drzwi w kwestii finansów. 15 Zamykam na
zawsze dostęp tych i podobnych demonów i zaryglowuje te drzwi krwią Baranka- Jezusa. Teraz
nakazuje tym demonom opuścić mnie i iść, eskortowane przez anioły boże do otchłani, mianowicie:
•
•
•
•

brak wydawania owoców
blokada finansowa
demon finansów
nieurodzaj duchowy

•
•
•
•

nieurodzaj fizyczny
demony chorób
bieda
czary finansowe

12 Biblia Króla Jakuba ma: wściubiając nos(embateuo ) w te rzeczy, których nie widział(horao )
13 BKJ ma: próżno (eike ) napuszony(phusioo – nadąć się jak balon) poprzez swój cielesny(sarx ) umysł.(nous )
14 BKJ ma: wymyślone przez siebie praktyki ascetyczne (ethelothreskeia ), samo- poniżanie (tapeinophrosune- mamy
tego plagę po zborach! ) nie oszczędzanie ciała (apheidia- zaniedbywanie lub katowanie, soma- ciało )
15 nie dawajcie diabłu przystępu. Ef 4.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

czary nieurodzaju
brak pieniędzy
Mamona
czczenie pieniędzy
wyłudzanie pieniędzy
kupczenie
lichwa
brak forsy do pierwszego
na garnuszku matki
brak perspektyw
zła passa
nieszczęście
problemy finansowe
dług
myślenie humanistyczne
wymówki
niewiara
jak zobaczę to uwierzę
płacz
użalanie się nad sobą
ofiara losu
zdany na człowieka
ufność w człowieku
wątpienie
klęska
niewolnik systemu
niewolnictwo finansowe
niewolnictwo chorobowe
nieudolny
strach przed ludźmi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szara myszka
fiasko
klapa
pech
ciężkie czasy
opresja finansowa
worek bez dna
zły los
zła passa
tragedie
katastrofa
martwienie się
płacz zamiast wiary
czarna owca
niedojda
dziadek- żebrak
wieczny dłużnik
straty finansowe
zastoje gotówki
wyrzutek społeczny
nędza
długi
pożyczki
życie na zapomogach
żebranie
zgryzota
brak przyszłości
niechęć do Biblii
chodzenie w ciele
skazany na dany los

Związuje tez wszelkiego mocarza (wg Mk 3:27 i Mt 12:29- „Albo jak może kto wejść do domu
mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego
ograbi?” ,” I przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach: Jak może szatan szatana
wypędzać? (24) Jeśliby królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się
ostać. (25) A jeśliby dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. (26) I
jeśliby szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to
jest jego koniec. (27) Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu,
jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi. „), który przez lata
próbował trzymać należne mi pieniądze w swoim demonicznym banku. |Nakazuje aby wypościł te
pieniądze, majątki, domy, dobra materialne, środki płatnicze, spadki..................... itd. W imieniu
Jezusa Chrystusa(wg Przy 6- A gdy go złapią, musi oddać siedmiokrotnie, musi oddać całe mienie
swojego domu. ). Rozdwajamy dom mocarza, związujemy jego dobra i uwalniamy je do naszego
życia. Musi on spłacić odsetki- 7 krotna wartość. Uwalniamy i łamiemy wszelkie blokady w
płynięciu błogosławieństwa Abrahama do naszego życia.

20
„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. (11) I zabronię
potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez
owocu - mówi Pan Zastępów. (12) Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo
będziecie krajem uroczym - mówi Pan Zastępów. ” Ks. Malachiasza 3
„Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. ”Ks. Psalmów 23
„Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może
zamknąć ”Apokalipsa (Objawienie) 3
„I położę na jego ramieniu klucz domu Dawida, (maphteach bayith Daviyd ) i gdy on
otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. ”Ks. Izajasza 22
W imieniu Jezusa Chrystusa!
Amen.
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Koniecznie przeczytaj:
Czy naprawdę Bóg uzdrawia tylko niektórych
ludzi?
A gdzie Biblia mówi, ze Chrześcijanin może mieć
demona?

Publikacje służby AntyEkumenia są za darmo i polecam je wysłać osoba
zainteresowanym. Podziel się wiedza i błogosławieństwem z innymi. Wielu ludzi czeka na
słowa od Boga. Wielu ludzi potrzebuje zobaczyć swój stan i odkryć, ze jest to czas aby na
nowo zacząć ufać Bogu! Jezus jest jedyna nadzieja tego podupadającego świata i jego
Słowo jest niezmienne. Jego obietnice zawsze się wypełniają, Jego Ofiara na krzyżu nie
była daremna, Jego moc jest dzisiaj większa niż kiedykolwiek! 90% Polaków nie słyszało
może prawdziwej, pełnej Ewangelii. Dziś może się to zmienić! Większe cuda są
rezerwowane dla tego pokolenia!
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