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WOLA BOŻA W ŻYCIU CZŁOWIEKA 

Mój zachęcający list tym razem dotyczy woli Bożej w życiu człowieka! Tak, Pan zna ciebie osobiście, bardziej niż ty znasz samego 
siebie!  W Jego nieskończonej  miłości  i  mądrości,  ma On dla  ciebie  plan i  dla  każdego,  kto się  urodził  na  tym świecie!  Jest  to 
definitywny plan;  a  On wprowadza cię  teraz  w twoje  miejsce!  On przewidział  wszystkich,  którzy  mieli  się  narodzić;  On widzi  
przyjście każdego!  Na przykład, On dał imię Królowi Cyrusowi 200 lat wcześniej! (Iz. 44:28) – „Dał imię innemu królowi  
długo przed jego przyjściem! (I Krl. 13:2) I Jego praca była wypełniona co do joty. (II Krl. 23:16) Bóg wiedział wszystko o  
Jeremiaszu,  długo  przed  jego  narodzinami  i  jego  przyszłościową  pracą.  (Jer.  1:5)  Biblia  mówiła  również  o  przyjściu 
Emanuela (Jezusa) długo wcześniej!” (Iz.  9:6,(5) „Zanim człowiek znajdzie się  w woli  Bożej,  musi  mieć najpierw fundament 
zbawienia, w połączeniu z większym poszukiwaniem Jego Ducha Świętego! Prawdziwa wola Boga nie jest twoją własną wolą, lecz 
jest wolą wykonywania Jego Słowa!” (Jan 7:16-17) „I nie polegaj na swoim własnym zrozumieniu, lecz na tym, co mówi Słowo, 
wówczas zapoczątkujesz w Jego woli!” – Mat. 7:21, daje mądrość, w którym mówi, nie każdy kto mówi Mi Panie, Panie wejdzie do 
królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Boga!” Werset 25 mówi, „mądry człowiek będzie posiadał swój fundament na 
skale!”  – „Czasami wymaga to czekania na doskonałą wolę Bożą,  Jego czas jest nie omylny!” (Koh. 3:1-2, 11-14) „Pan wiedział  
wszystko o twoim przyjściu w ostatnim dniu pracy. Nie pozwól szatanowi, by odwiódł cię od tego, co wiesz w swoim sercu, to 
pracuje dla ciebie! Jezus ma określoną drogę i wzorzec! Jest opatrzona droga dla gwiazd, w Układzie Słonecznym i On także opatrzył 
drogę dla swoich dzieci! Jest to symbolicznie objawione w Ap. 12:1,5! – „Wielu z tych, którzy zostaną powołani do pomocy będą 
pasować do tego wzorca,  który Paweł dał mówiąc o różnych chwałach, porównując te niebiańskie i  ziemskie! Użył on słońca i  
księżyca oraz gwiazd, by porównać różne pozycje w chwałach. Przeczytaj to, I Kor. 15:40-42! – „Pan znał wcześniej Salomona i 
przygotował go do budowy Świątyni i stworzył go wyłącznie do jej wykonania! Bóg także przeznaczył mnie, by wybudować 
tę świątynię z posługą Headstone (Kamień Główny)! On również przeznaczył ludzi, którzy są zaangażowani w pomoc! Jest 
to najbardziej wynagradzająca, bardzo ważna wola! Opatrzność odgrywa absolutną rolę w pracy dla wielkiej nagrody! (Fil. 
3:13-14, Rzym. 8:19, 27-29) Indywidualnie i jako całość, najważniejszą wolą jest, by zjednoczyć się w posłudze Zwierzchnictwa! 
(Headship) (Ef. 1:4 – Ef. 2:20-22)  Niezwykły Kamień Węgielny!” „Oto jest różnorodna mądrość Boga (Marek 12:10) Pamiętaj, że  
mądry był przyłączony do Skały, wielka nagroda Jego powołania! Jezus  Wielka Skała!”

„Bóg będzie prowadził cię w Jego z góry przesądzonych planach! Czasami dla niektórych ludzi wola Boga jest w wielkich rzeczach,  
bądź w małych rzeczach, lecz jeśli zaakceptujesz ją taka jaka jest,  On sprawi, że będziesz z tym szczęśliwy!” „Pan pokazał mi wiele 
razy ludzi będących w Jego doskonałej woli, ale z powodu niepokoju i niecierpliwości wychodzą oni z Jego woli, ponieważ nagle  
pomyśleli, że muszą zrobić to lub tamto, lub, że pastwisko jest zieleńsze w czymś  innym! Niektórzy wpadli na pomysł, że powołano 
ich do obcych krajów, lub, że ludzie będą ich bardziej słuchali w innym miejscu, itd. To może być prawdą dla kilku z nich, lecz nie dla  
wszystkich  i  wielokrotnie  Pan musi  dać  im nauczkę i  wprowadzić  ich  z  powrotem w Jego  wolę,  albo  oni  z  niej  wychodzą!”  – 
„Niektórzy ludzie wychodzą z woli Bożej, ponieważ nadchodzi wiele prób i testów, lecz wiele razy, kiedy właśnie jesteś w woli Boga, 
wtedy wydaje się to przez chwilę najtrudniejsze. Więc, bez względu na okoliczności, człowiek musi trzymać się wiary i Słowa 
Bożego, a chmury przejaśnią się i zaświeci słońce! Nie zapomnij, że będziesz mieć pochmurne i słoneczne dni! Wiara, cierpliwość 
i czas będą działać dla ciebie, potwierdzając, że jesteś w Jego woli!”

„Niektórzy ludzie szukają więcej wspaniałości w swoim życiu, by czynić duże rzeczy, kiedy w rzeczywistości wspaniałość Jego 
ducha jest wokół nich i nie udaje im się tego dostrzec! Będąc związanym w tej ostatecznej pracy, nie ma większego powołania 
zgodnie z odwiecznym powołaniem, które On przeznaczył! Chrystus Jezus nasz Pan jako głowa tego! Wybór Jego woli dla 
twojego życia,  będzie trwać w wieczności!  Posłuchaj, co mówi duch do Jego ludzi,  wybrany kościół!”  (Ap. 3:22) – „Są tu pewne 
sposoby, przez które Bóg może i rozmawia ze Swoimi ludźmi. Poprzez wizje, objawiające sny, Słowo Boże przez dużego proroka, tak  
jak w czasach Starego Testamentu. Także w Starym Testamencie metoda Urim Tummim była używana do prowadzenia. (Wj. 28:30 –  
Lb. 27:21) Lecz inne dary z czasem zastąpiły tę metodę!” – „W Jego woli i dla najlepszego przewodnictwa jest obecnie Słowo Boże  
samo w sobie. Jego wola jest objawiona!” „Ci prawdziwej wiary, słup ognia i chmura (mądrość Ducha Świętego), będą prowadzeni po 
ścieżce prawości, prowadzącej na stałą pozycję!” „A siły w niebiosach będą znane w wybranych przez różnorodne prace Boga!” –  
„Pan Jezus będzie zawsze miał  wiadomość,  by prowadzić Swoich ludzi  w prawdzie i  rzeczywistości!  Słup ognia będzie 
zawsze obecny dając naprzód wypowiedzi boskiego przewodnictwa dla tych, którzy są powołani zgodnie z Jego zamiarem! 
Wielu z was jest w Jego woli lub wchodzi w Jego doskonałą wolę, więc nie martw się, ani nie bój, po prostu wychwalaj Pana! 
On jest pewny twojej ostatecznej pozycji! Dziękuj Mu za Jego wszechwiedzę, Jego ręka jest z tobą, On znał cię przed twoim 
przyjściem!” (Ef. 1:4-5 – Iz. 46:10).

W Jego niezmierzonej miłości i błogosławieństwach,

Neal Frisby
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