
Boży rodzaju pomyślności 

Kluczowy werset 

Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie 
wam dodane. 

Mat 6:33 

Dlaczego Bóg chce nas b łogos ławić? Dlatego, że pragnie, abyśmy byli 
błogosławieństwem dla tych, którzy są w potrzebie. Bóg nie chce jedynie nas obdarzać 
powodzeniem, ale daje nam możliwość do obdarowywania innych ludzi (1 Mojż 12:2). 

1) Boży rodzaj pomyślności to o wiele więcej niż finansowe powodzenie, 
ponieważ Bóg pragnie, abyśmy osiągnęli sukces w każdej dziedzinie naszego życia 
(3 Jan 2): 

a. W sferze ducha. 
b. W sferze umysłu. 
c. W sferze ciała. 
d. W relacjach międzyludzkich. 
e. W finansach. 

2) Rodzaje pomyślności: 
a. Duchowa pomyślność oznacza wypełnienie Duchem Świętym, nowe narodzenie i 

chodzenie w posłuszeństwie Jezusowi na co dzień (Jan 17:3; Efez 5:18). 
b. Pomyślność w sferze umysłu oznacza, że w naszych myślach nie panuje strach, 

niepokój, depresja, opresja, ale Boży pokój (2 Tym 1:7; Iz 26:3). Zdefiniować ją 
również można poprzez odnowiony Bożym Słowem i poddany woli Bożej umysł, 
stabilność emocjonalną oraz umiejętność koncentracji na właściwych rzeczach 
(Filip 4:8). 

c. Pomyślność w sferze ciała oznacza, że nasze ciała są uleczone, uzdrowione i 
posilone Bożą mocą, pozbawione choroby, bólu i cierpienia (1 Piotr 2:24). 

d. Pomyślność w sferze relacji oznacza Boże błogosławieństwo w małżeństwie i 
pomiędzy członkami naszej rodziny. Nasze więzi wolne są od kłótni, 
nieprzebaczenia i zgorzknienia, doświadczamy jak rośnie w nas miłość tak, jak 
zostało to opisane w Pierwszym Liście do Koryntian 13:1-8. Bóg działa według 
Swojego porządku i widzimy jak błogosławione są nasze relacje.  

e. Finansowe powodzenie oznacza, że niczego nam nie brakuje, żyjemy w Bożej 
obfitości. Dajemy dziesięciny, ofiary, błogosławimy darami biednych ludzi, a nasze 
rachunki są opłacone. Bóg nie staje nam na drodze w kwestii posiadania dóbr 
materialnych, jednak nie chce, aby one posiadły nas!  



3) Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby odkupić nas od przekleństwa ubóstwa 
po to, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwo Bożej obfitości.  

5 Mojż 8:18 
Boże Słowo, w Piątej Księdze Mojżeszowej 8:18, mówi nam o trzech kluczowych 
prawdach: 

a. Bóg jest naszym wyłącznym źródłem zaopatrzenia – nie jest nim ani nasza praca, 
biznes, zarobki, ludzie, czy też rząd.  

b. Moc do powodzenia w sferze finansów i pomnażania bogactwa pochodzi od Ojca w 
niebie. To On daje nam przychylność, mądrość, pomysły i potencjał do rozwijania 
skrzydeł. 

c. Bóg pragnie, aby nasza obfitość przyczyniła się do wspierania działań 
ewangelizacyjnych oraz do ustanawiania praw Bożego przymierza w życiu ludzi na 
ziemi.  

4) Słowo Pana jest źródłem i fundamentem naszego powodzenia.  
Joz 1:8 
Ps1:1-3 
3 Jan 1:2-4 

Boży rodzaju pomyślności – Karta dyskusji 

Odpowiedz na poniższe pytanie: 
1) W jakich sferach Bóg chce nas błogosławić? 
2) Jakie przekleństwo Jezus zwyciężył na krzyżu? 
3) Co jest Bożym priorytetem w udzielaniu finansowego błogosławieństwa? 

Jak Bóg błogosławi wierzących? Przeczytaj fragmenty i omów je: 
Mal 3:10-11 
Łuk 6:38 
2 Kor 9:8 


