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CUDOWNE, PIĘKNE, POZYTYWNE OBIETNICE

„W tym szczególnym liście  specjalnym Duch Święty wybrał,  aby dać  nam pewne cudowne,  piękne i  pozytywne obietnice!  
Zachowaj i używaj ich każdego dnia lub w czasie potrzeby!” – „Przekazałem im twoje Słowo! (Jan 17:14) – byśmy mogli być w 
stanie pocieszyć tych, którzy są w jakimkolwiek kłopocie! – To znaczy, że Słowo działa w każdej sytuacji, chorobie, problemach, 
itd.”  – „Biblia mówi,  że wysłał On swoje Słowo i  ocalił  ich!” –  Ps.  103:2, „Błogosław, duszo moja Pana i  nie zapominaj o 
wszystkich Jego DOBRODZIEJSTWACH! Dawid powiedział, że wybacza On wszystkie grzechy i leczy wszystkie choroby! Poszedł 
o krok dalej w wersecie 5 i oświadcza boskie zdrowie dla wszystkich tych, którzy uwierzyli i właściwie troszczą się o swoje ciało!”

Ps. 105:37, „To Pismo jest zdecydowanie dla wybranych naszych czasów, to są wszyscy ci, którzy potrafią przywłaszczać to w 
wierze!” – „On wyprowadził ich także ze srebrem i złotem: i nie było ani jednej słabej osoby pośród ich rodów! – To objawia 
uzdrowienie, boskie zdrowie i obfitość dobrobytu dla tych, którzy akceptują autorytet tych wiernych Pism!” – Werset 39, „On 
nawet  rozprzestrzeni obłok,  ochroni nas i słup ognia, by nas prowadził! Amen!” – „W wersecie 43 w połączeniu z tym, On da ci  
radość i zadowolenie nawet w niebezpiecznych czasach!”

Marek 16:17-18, „Jezus powiedział, że te znaki cudów będą towarzyszyć tym, którzy wierzą!” Werset 20 mówi, „On 
potwierdzi  Swoje Słowo  znakami!”  –  Mat.  7:8  mówi,  „Każdy kto prosi,  otrzyma;  kto  szuka,  znajduje;  a  kołaczącemu 
otworzą!” -  „Mówi, że każdy, kto prosi, otrzyma, lecz ludziom jest ciężko w to uwierzyć za każdym razem, gdy się modlą; i nie  
możesz sprawić by wszyscy w to uwierzyli, lecz Pisma dokładnie znaczą to co mówią! Każdy, kto prosi, z całą pewnością otrzyma,  
lecz nie wszyscy mogą w to uwierzyć i to powoli wymyka się im, ponieważ nie trzymają się tego, lub nie ufają temu we właściwy 
sposób!” Jan 14:12, „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że ten, kto we mnie wierzy, (trzymając się i działając w Jego Słowie) 
rzeczy, które Ja czynię i ty  czynić będziesz; i większe rzeczy od tych będziesz czynił”. Ponieważ powróci On  w Duchu Świętym, 
przychodząc w Jego imieniu z wielką mocą do nas! Wersety 8-9 to potwierdzają! Werset 14 mówi, „Jeżeli prawdziwie wierzysz 
w swoim sercu, że kiedy widziałeś Jezusa, to widziałeś i Ojca, wtedy poprosisz o cokolwiek w Moim imieniu, Ja to spełnię!  
Przestudiuj uważnie części  Pisma,  dodasz wiary,  namaszczenia i  duchowego zadowolenia twojemu sercu!”  – Jezus w jednym 
miejscu powiedział, JA I MÓJ OJCIEC JEDNO JESTEŚMY! Przyszedłem w Jego imieniu Pana Jezusa Chrystusa! (Jan 5:43) – Iz. 9:6 (5) 
mówi,  „Odwieczny  Ojciec,  Książę  Pokoju!”  –  „Zaprawdę,  powiedział  Pan,  przeczytaj  Jan  13:13,  Wy  nazywacie  mnie 
Nauczycielem i Panem: i dobrze mówicie; ponieważ Ja nim Jestem!” „Kiedy człowiek jednoczy swój umysł w jedności z Panem 
Jezusem w ten sposób, może on prosić i otrzymać cokolwiek powie, w zdrowiu, uzdrowieniu i dobrobycie! I może on przenieś  
góry problemów i pogorszenia z drogi!” (Marek 11:23)

Mat.  21:22,  „I  otrzymacie  wszystko,  o  co  na  modlitwie  z  wiarą  prosić  będziecie!”  –  Jan  15:7-8,  „Jeżeli  we  Mnie  trwać 
będziecie, a moje słowa w was, proście o cokolwiek chcecie, a będzie wam dane! Jego Słowo w tobie wraz z wychwalaniem 
jest bardzo skuteczne w każdy możliwy sposób!” – I Jan 5:14-15, „I to jest zaufanie, które w nim pokładamy, że jeżeli prosimy o 
coś zgodnie z Jego wolą (to znaczy, odnośnie wszystkich Jego obietnic) On prawdziwie wysłucha nas!” – „Biblia jest stanowcza w 
tym, że On zawsze cię słyszy, lecz musisz wierzyć, że On to robi!” – Ps. 50:15, „Wzywaj Mnie w dniu utrapienia: Ja cię wyzwolę, a ty  
Mnie uwielbisz!”

Łukasz  17:6,  „Więc,  jeśli  miałbyś  wiarę,  jak  ziarnko gorczycy (najmniejsze  z  nasion)  mówi,  że  mógłbyś  wyrwać drzewo i  
posadzić je w morzu, a zrobiłoby ono dokładnie, tak, jak powiesz!” – Marek 9:23, „Jezus powiedział, Jeżeli mógłbyś uwierzyć, 
wszystkie rzeczy możliwe są dla tego, kto wierzy!” – „To jest postępowanie według Jego Słowa i trzymanie się obietnicy, jak 
gdybyś miał to cały czas!” – „Chociaż nie możesz tego zobaczyć, wiesz, że jest twoje!” Fil.  3:13, „Mogę zrobić wszystko przez  
Chrystusa, który mnie umacnia!” – „Tak, jak w Łukaszu 6:38 gdzie mówi, Dawaj, a będzie dane!” – „Pokazuje to zmianę w myśleniu,  
by działać!” – „I mówisz sobie w sercu,  już nie mam tej choroby; Jezus już ją zabrał! Ponieważ Pisma mówią, Przez Jego rany,  
ZOSTALIŚCIE uzdrowieni!” (I Piotr 2:24) – „To jest potwierdzone w Starym Testamencie, Iz. 53:5, oraz w Nowym Testamencie!” –  
„ Po prostu zaliczaj, co chcesz, by było zrobione, jako będące już ukończonym i zawsze trzymaj się Jego Słowa! Jeszcze lepiej, ufaj  
Panu na zawsze!” (Iz. 26:4)

W miłości Jezusa i błogosławieństwach,

Neal Frisby
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