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BOŻE OBIETNICE„To biblijny list o boskich obietnicach, które Pan chce bym wam objawił! Jako Pan Zastępów, Jezus jest wszechmogący, aby je spełnić! Wierzcie – czyńcie – otrzymujcie, są one osobiście dla ciebie! –  Psalm 126:5, „Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w 

radości!” – Nie ważne, jak trudna próba, czy wielkie rozczarowanie, gdy pozostaniesz wierny, wygrasz w radości i ujrzysz nagrodę  za twoje modlitwy! Cudowne rzeczy czekają na tych, którzy dali wiele, również w czasie i modlitwie! – II Piotr 1:4 objawia, że 
otrzymujemy „wielkie i cenne obietnice, dzięki którym będziemy mogli być uczestnikami boskiej natury!” Czegokolwiek potrzebujesz! Jezus ma wiele, by czynić cuda, działać dla potrzeb twojej rodziny i tych, których kochasz! „Jesteś cały w Nim, który  jest Głową wszelkiej zwierzchności i władzy!” (Kol. 2:10) – Z Nim jako Głową masz to wszystko! – „Wszechmocny pobłogosławi 
ci  błogosławieństwami niebios!”  (Rdz.  49:25) –  Nawet,  gdy jesteś  sam,  nigdy nie  jesteś  sam.  Psalm 91:11,  „  Albowiem 
rozkazał On swoim aniołom sprawować opiekę nad tobą i prowadzić na wszystkich waszych drogach!” 

Psalm 144:15, „Szczęśliwi ci ludzie, których Bóg jest Panem!” – Powtarzaj imię Pana codziennie i raduj się! – „Kiedy nadejdą ciemne  chmury,  a  wiatr  niepowodzeń  wieje,  powtarzaj  imię  Jezusa,  a  one  miną,  Jego  kochająca  ręka będzie  promieniować specjalnymi wskazówkami!” – „Niech się twe serce nie trwoży, ponieważ On ma przygotowane mieszkanie dla ciebie, przyjdzie z  powrotem i przywita cię z otwartymi rękoma!” (Jan 14:1-3) – „Nie bój się, nie przerażaj, ponieważ Pan jest z tobą!” (Iz. 41:10) – A jeśli dopuściłeś się czegoś, co nie jest mądre w Jego oczach, żałuj, ponieważ On jest wierny i łatwo ci przebaczy! „Pan jest z tobą,  gdy ty jesteś z nim, a jeśli Go szukasz, On będzie przez ciebie znaleziony!” (II Krn. 15:2) – „Próba twojej wiary jest bardzo cenna 
i chociaż jest wypróbowana przez ogień, Jezus doprowadzi to dochwały i honoru w czasie Jego przyjścia!” (I Piotr 1:7)  Czasami Szatannaciska i testuje cię, czasami sprawi ci ból, lecz Jezus jest ukojeniem i oczyszczeniem; nie przechodzimy przez to sami! (Psalm 30:6) „Płacz może potrwać noc, lecz rankiem przychodzi radość!”„Dla  każdego  ciernia  jest  kwiat,  dla  każdej  wylanej  kropli  łez  jest  nagroda;  a  smutek  w  zaledwie  chwilę  ustąpi  miejsca niebiańskiej radości! – On błogosławi cię teraz, po prostu połącz się z Jego duchem, a da ci On piękność zamiast  popiołów,  olej radości na twą żałobę, szaty chwały dla przygnębionych na duchu!” (Iz.61: 1-3) 

„Zaprawdę, powiedział Pan, w dniach, które niebawem nadejdą, będziesz potrzebował mojego kierownictwa i ochrony i 
będziesz potrzebował by całkowicie zaufać w Moje Słowo, gdyż cień końca rozprzestrzenia się nad ziemią. – Mój pokój i  
błogość dam tym,  którzy mnie  kochają!  Nie  bój  się!”  Pwp.  33:27,  Wieczny Bóg jest  twoim schronieniem,  zniża  swe 
wiekuiste ramiona!” – Ja jestem Kamieniem Węgielnym ciała, (Capstone) najważniejszym  fundamentem. Wy jesteście 
skałami wfundamencie, duchowymi skałami, które Ja wezwałem (I Piotr 2:4-5). Jest napisane w Piśmie, że na tej Skale 
wybuduję mój kościół! (Mat. 16:18) A moje wezwane kamienie wpasują się  w „Skałę Wieków”, którą jest Pan Jezus!”  – Pewne wspaniałe i wielkie rzeczy przyjdą dla moich partnerów, którzy wierzą! „ Czego oko, nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani  serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują!” (I Kor. 2:9)

„Każde dobro i każdy doskonały dar są z góry, przychodzą od „Ojca światła”, w którym nie ma przemiany, ani nawet 
cienia zmienności!” (Jakub 1:17) – Zauważ, napisano, bez przemiany, ani cienia zmienności. Jego światło nigdy nie gaśnie, lecz pozostaje zawsze światłem! – Światła naszego Pana są prawdziwe! – „A Jego słup ognia jest ze wszystkimi, którzy w to wierzą!” – Więc „poproś, a będzie ci dane; szukaj, a znajdziesz; pukaj, a otworzą ci!” (Mat. 7:7) – Miej wiarę! W Jego dobrym czasie i nawet  teraz, Jezus obdarzy cię błogosławieństwami, dużo większymi, niż można to wyrazić słowami. On będzie cię kochał, prowadził, strzegł,ponieważ On „czyni wszystkie rzeczy dobrze!” – „Duch Święty prowadzi mnie do Pisma, Hiob 5:8-9, „Bogu oddaję moje 
sprawy: Który czyni wspaniałe i niezbadane rzeczy; cudowne rzeczy, które nie mają końca!”Także Pan mi mówi, bym powtarzał te dramatyczne słowa, które pochodzą od Boga, które pokochasz, a więc czytaj je uważnie.  
„Tak powiedział Pan, jak wezwałem swoich uczniów w Izraelu po imieniu,uprzednio ich znając, tak teraz wzywam moich 
uczniów ponownie po imieniu (Oblubienica, wybrani). Kładę na nich ducha mądrości poprzez moje zwoje, dzięki którym 
mogą poznać mój głos. Wielu zostało wezwanych, ale niewielu jest wybranych! Moje owce będą znały mój głos! To czas  
zjednoczenia! Wysłałem mojego sługę (w duchu Eliasza), by wzywać do mnie ludzi i jednoczył w moim duchu, powiedział  
Wszechmocny! Mądrzy poznają i usłyszą mnie. To obiecałem moim ludziom. Zobacz, wszyscy, którzy są moi przyjdą!”„Czytaj ten list często, gdy potrzebujesz Jego dotyku, a to ci pomoże i bardzo zachęci!”W ogromnej miłości i błogosławieństwie Jezusa,Neal Frisby
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