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UZDROWIENIE DLA WSZYSTKICH!

„Czuję,  że  ważne jest,  by pomóc ludziom dostać uwolnienie  od choroby i  przygotować ich na nadchodzące dni!”  –  „Przed uzyskaniem  
uzdrowienia, ludzie muszą zrozumieć, że jest to zdecydowanie wolą Boga, by ich uzdrowić. Świadczą o tym setki biblijnych pism. Za chwilę  
zacytujemy niektóre z nich”. – Ludzie mogą zastanawiać się dlaczego On uzdrawia, ponieważ ma współczucie dla nas! Mat. 14:14, „był On  
poruszony i zlitował się nad nimi i uzdrowił ich choroby!” – Mat. 20:34 powiedział, „On miał litość i natychmiast zostali uzdrowieni! Czasami,  
następuje to stopniowo, ale zdarza się, że pojawia się to natychmiastowo. Niech ci się stanie według twojej wiary!”

„Następną sprawą do uzgodnienie jest to, kto jest powodem choroby? Nie musimy długo szukać; to Szatan!” Hiob 2:7 mówi, odszedł i dotknął  
Hioba trądem! Był to Szatan, który położył chorobę na Hioba, ale Bóg usłyszał wołanie Hioba i uzdrowił go!” Innym razem Jezus powiedział w 
Łukaszu 13:16, „Czy tą kobietę, którą Szatan trzymał na uwięzi nie powinno się uwolnić od tych więzów? I natychmiast ją uzdrowił!” – 
W takim momencie nie proś Jezusa, by cię uzdrowił, po prostu powiedz, „Jestem uzdrowiony przez rany Jezusa! Powtarzaj to dopóki uzyskasz,  
odpowiednie korzyści, lub w momentach ataku Szatana użyj tego Pisma, Iza. 53:5”.

Również w Dz. 10:38, „Jezus był namaszczony i uzdrawiał wszystkich uciskanych przez diabła!” - To może wydawać się dziwne, lecz kiedy 
Chrześcijanie zaniedbują wychwalanie Pana, lub  czytanie namaszczonego Słowa, czasem oni przez samych siebie uciskani są przez Szatana!  
Czasem w niemałym stopniu, i ten ucisk dotyka obecnie mnóstwa Chrześcijan, ponieważ diabeł wie, że jego czas jest krótki!” – Chrześcijanie  
powinni być ostrzeżeni, chociaż, Szatan nie może ich posiąść, może on uciskać ich do moment, gdy oni czują, że on to właśnie robi! Nie mogą  
jednak wierzyć, że tak się dzieje, muszą włożyć pełną zbroję Bożą i zdmuchnąć Szatana namaszczonym Słowem i obietnicami!” (Ef. 6:11-17)  
„ Zaprawdę, mówi Pan Jezus, Ja nakazałem ci powstać w moim imieniu i zwyciężyć nad tym złym prześladowcą moich ludzi i nie 
pozwól mu zawładnąć terenu w swojej duszy i  ciele, bo wy jesteście uzdrowieni i uwolnieni zgodnie z Moim Słowem! Domagaj się  
tego, powiedział Pan! Bądź odważny w oznajmianiu twojego wybawienia! Tak jest ci wybaczone i jesteś uleczony, zgodnie z moimi 
boskimi wypowiedziami!” (Ps. 103:2-3) 

„W wielkim przykazaniu, uzdrowienie chorych w imię Jezusa miało być znakiem prawdziwego wierzącego! Jezus także uzdrawiał, by objawić  
swoją chwałę i Jego dobroć, On cię kocha tak szczerze, jak nikt inny, dlatego będzie działał dla ciebie!” – „Gdy uczysz się ufać, On da  inną  
obietnice!” – „Plaga nie przybliży się do twojego mieszkania!” (Ps. 91:10) – „Lecz najpierw,  On chce całego twojego wyzwolenia z opresji  
strachu, tak, by miał wolną rękę do działania! Musimy pamiętać, że strach Hioba z małego pagórka przerósł w górę, a on zaczął się bać! I to  
czego się bał, rzeczywiście przyszło na niego!” (Hiob 3:25) – „Nigdy nie napełniaj twoich myśli zniechęceniem, niepowodzeniem i przegraną,  
bez względu na to jak czasem będziesz bardzo naciskany, stwórz pozytywne i  udane nastawienie! Bez względu na to, co czujesz czy widzisz,  
mów tak jak Paweł, że jesteśmy więcej niż zwycięzcy!” (Rz. 8:37-39) –  „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu!” (Rz. 12:2) – Oto 
stworze w tobie nowe serce i ducha ufnej wiary! Proście,  a otrzymacie! Zobacz, masz to już teraz! Chwalcie Go!” 

 Albowiem Bóg powiedział,  „Wziął na siebie nasze słabości i nasze choroby!” – „Także uzdrowił każdy rodzaj choroby, jaki był  to  
zrobi również i dzisiaj!” (Mat.  8:16-17) – „Tym, którzy Go przyjmą, dał On siłę!” (Jan 1:12)  – „Jeśli  trwasz w wierze i  pozytywnym 
nastawieniu, stworzysz wokół siebie atmosferę zdrowia, satysfakcji, szczęścia i dobrobytu!” – „Jezus nie tylko uzdrawiał chorych, ale powierzył  
tą samą posługę swoim uczniom w dzisiejszych czasach!” (Marek 6:12-13 – Marek 16:16-18)

„Skupmy się teraz na tych informacjach, które uczą nas jak być uzdrowionym! Po pierwsze, trzeba zrozumieć, że jest to zdecydowanie wola  
Boża,  by cię  ozdrowić”.  (Marek 16:18)  Następnie,  należy  przygotować  swe  serce  czytając  ten list  i  Słowo Boże!  Wiara  przychodzi  przez  
słuchanie Słowa! (Rz. 10:17) – „Następnie, jeżeli uważasz, że zawiniłeś w życiu, wyznaj swe grzechy Jezusowi!” (Jk 5:13-16) – „Dobrze jest  
wyznaczyć sobie w sercu czas  na uzdrowienie!  Ludzie często są nabierani  na odkładanie tego na później!  Teraz jest  dzień Zbawienia i 
uzdrowienia! – „A gdy się modlisz, wierz, że właśnie zostało ci to dane i trwaj w tym!” (Marek 11:24) – „Czasami nie widzisz rezultatów 
od razu, innym razem widzisz je szybko! Pamiętaj, że Jezus przeklął drzewo figowe i wydawało się, że nic się nie stało, kiedy przyszli parę dni  
potem, zobaczyli oni, że drzewo rzeczywiście uschło”. (Marek 11: 14, 20) „Więc Jezus wysuszy twoją chorobę, czy stopniowo, czy też od razu,  
pamiętaj, że właśnie to już otrzymałeś!” – „Przyjmij również tą wiedzę, że duch nie umiejący przebaczać może zdecydowanie utrudnić twoje  
uzdrowienie!” (Mat. 6: 14-15) – I zawsze staraj się być jak ogień dla Jezusa, nie bądź duchowo letni! „Następnie, kiedy o coś prosisz, często  
stanie się to natychmiastowo!” – „Także nie pozwól Szatanowi lub jego ludziom, by ci utrudniali w tym! Bądź zdecydowany!” Rz. 8:31, „Jeśli Bóg  
jest z nami, kto może być przeciwko nam!” – „Również masz to w sobie, by prosić i otrzymywać to, czego potrzebujesz!” Łukasz 17:21,  
„Królestwo Boże jest w was!” – „Wir Ducha Świętego jest w tobie, by spełnić każdy twój rozkaz teraz i zawsze! Obfitość Boga, dostatek, 
spokój, odpoczynek i siła są w tobie i niczego ci nie brak! Głoście to mimo wszystkich przeciwności, a Jezus spełni twoje  potrzeby!”

„Teraz dowiesz się, jak zachować to, co otrzymałeś! Szatan będzie próbował cię kusić. Przeciwstaw się diabłu i jego wątpliwościom, a on 
odejdzie! Nie pozwól, by grzech powrócił z powrotem! Nie można liczyć na błogosławieństwo Boże, jeśli powraca się do świata!” – Tutaj jest coś 
bardzo ważnego. Pamiętaj, by świadczyć o swoim uwolnieniu! Marek 5:19, mówi, idź i powiedz swym przyjaciołom, jak wielkie dzieła 
uczynił  ci  Pan!” –  „Wiedz również,  by po twoim uzdrowieniu nigdy nie  nadwyrężać  swojego  ciała,  dopóki  nie  odzyskasz  sił!  Nigdy nie  
zaniedbuj swego ciała; przestrzegaj Bożych nakazów względem zdrowia!” – „Skup się na Jezusie, a nie na swoich dolegliwościach, problemach! 
Gdy Piotr patrzył na swoje dolegliwości i problemy, tonął w wodzie! Lecz Pan go podniósł i wsparł, by uwierzył ponownie!” – „Nigdy nie  
rezygnuj, trwaj w prawdziwym Jego Słowie! (Jk 1:6-7) – „Zawsze używaj Słowa Bożego!” (Heb. 4:12) – „Nie proś Boga o coś bez końca, lecz 
wierz, rozmyślaj ciągle o Jego obietnicach!” – „Następnie powstań, trwaj i wychwalaj Go za zwycięstwo oraz wyznaj swoją wiarę!” (Rz. 10:10) –  
„A jeśli  praktykujesz w tych prawdach dość często, możesz mieć wszystko, co powiesz, możesz usunąć wszelkie góry zadłużenia, 
choroby i problemów!” (Marek 11:23) – „Zatrzymaj ten list dla przyszłej nauki i w czasie potrzeby! A ja i Pan Jezus kochamy i błogosławimy 
cię zawsze! Nie zapominaj o Jego dobrodziejstwach. Jeszcze lepiej, zatrzymaj je w akcji!” – „Także czytanie moich książek i literatury pomogą  
przynieść ci uwolnienie od tego wszystkiego powyżej!”

Z poważaniem twój przyjaciel,

Neal Frisby
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