
   List Specjalny ROK 2008 
UWOLNIENIE, UZDROWIENIE I ZAUFANIE

„Jest to istotny i ważny list specjalny dla tych, którzy szukają uwolnienia! Przestudiuj i przeczytaj to dokładnie, a powinieneś 
być nową osobą, w tym jak podchodzić do otrzymywania!” „Po pierwsze, możliwości wiary są niesamowite dla tego, kto wierzy!”  
(Aktywnie) – Przez wiarę wszystko jest możliwe! (Marek 9:23) i dzięki wierze nic nie jest niemożliwe! (Mat. 17:20) – „Po 
pierwsze Chrystus potępia tych, którzy sprzeciwiają się boskiemu uzdrowieniu . . . i oświadczył, że Szatan nie wypędza Szatana!  
(Łukasz 11:17-18) Pamiętaj także o tym, co przeciwnicy mają do zaoferowania chorej osobie! (Werset 19) – A także uzdrowienie  
chorego jest dowodem nadejścia królestwa niebieskiego! (Mat. 12:28) – Wiele razy ludzie nie otrzymują, ponieważ mają chęć 
zobaczyć to zanim uwierzą!” (Jan 4:48) „ Lecz przez wiarę i czyny zobaczysz glorię Boga!” (Jan 11:40) Ale wątpliwości mogą  
sprawić,  że cuda będą poza twoim zasięgiem! – Pamiętasz jak Piotr chodził po wodzie? (Mat.  14:31) I  kiedy fale i  wiatry go 
wypróbowywały, nie udało mu się pozostać niezłomnym! Zatem kiedy jesteś testowany, po prostu trzymaj twoje zaufanie!” – (Jest  
to dobre pismo dla ciebie, by dać lub przeczytać je twoim przyjaciołom, którzy potrzebują uwolnienia!)

Musisz nie tylko posiadać zaufanie w Boga, lecz także w osobę, która się za ciebie modli.  Ponadto chora osoba ma pewną  
odpowiedzialność za swoje uzdrowienie i Jezus wniósł ten punkt . . . . „Czy chcesz stać się zdrowym?” (Jan 5:6) „Spójrz, to zależy  
od  ciebie!  Praca  jest  zakończona!  Przez  czyje  rany  jesteś  uzdrowiony!  – Żaden  cud  nie  może  przyjść  bez  ‘akceptacji  i 
oczekiwania’  i  przez  trzymanie  się  obietnicy,  w  krótkim  terminie  lub długim,  to  z  pewnością  się  objawi!  .  .  .  Także 
przebaczenie grzechów jest związane z uleczeniem ciała!” (Mat. 9:5-6 – Ps. 103:1-3 – Jakub 5:15) „Przeczytaj te 3 Pisma, a twoja  
wiara bardzo wzrośnie! Teraz twoje serce powinno przygotować się na kolejne Pisma, wprawiając twoją wiarę w czyn!”

„Akceptacja oznacza czyn”. - „Do celnika, idź, niech ci się stanie jak uwierzyłeś!” (Mat. 8:13) Biblia mówi, „Powiedz tylko Słowo!”  
– „Do niewidomego, niech ci się stanie według twojej wiary!” (Mat. 9:29) – Do Bartymeusza, idź swoją drogą; twoja wiara  
cię uzdrowiła!” (Marek 10:52) – „Wiele cudów jest natychmiast! – I natychmiast jego trąd został oczyszczony!” (Mat. 8:3)  
„I  natychmiast  wyprostowała się  i  wielbiła Boga!  (Łukasz  13:13)  –  I  w ‘tej  samej  godzinie’  wyleczył  On wiele  z  ich  
dolegliwości i zaraz!” – „Do urzędnika, Idź twój syn żyje! (Jan 4:50) – Do mężczyzny z uschłą ręką, wyciągnij swoją rękę!” (Mat.  
12:13) – „Te Pisma pokazują działanie!”

„Jezus nakazał nam i apostołom, by przynieść zbawienie i uleczenie dla wielu ludzi!” (Łukasz 10:9) . . . „Jezus daje nam władzę 
nad całą mocą wroga! (Łukasz 10:19) . . .  W Jego imieniu jest siła i władza. Ten, kto wierzy w Pana Jezusa, dokona większych 
rzeczy! (Jan 14:12) . . . Te niewiarygodne, wspaniałe znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą!” (Marek 16:17-18)

„Ci, którzy pragną uzdrowienia, muszą wiedzieć, że wolą Pana jest, uzdrawiać; zdecydowanie tak właśnie jest! Jest tak samo  
Jego wolą, jak i twoją, by otrzymać zbawienie i oddychać Jego powietrzem! (Łukasz 4:18-20) . . . Chrystus był namaszczony, by 
uwolnić uwięzionych!” . . . „Co tyczy się uzdrawiania, Jezus powiedział, tak chcę!” (Mat. 8:3) . . . „Jezus powiedział, uzdrawianie 
chorych jest dobrym czynem!” (Mat. 12:11-12) . . . „Jezus powiedział, ci, którzy zostali uwięzieni przez Szatana, powinni być 
uwolnieni!”  (Łukasz  13:16)  .  .  .  Jezus  powiedział,  uzdrawianie  chorych  to  dzieła  Boga!”  (Jan  9:4)  .  .  .  „Jezus  zaznaczył,  że 
uzdrowienie chorych jest dla chwały Bożej!” (Jan 11:4) . . . „Posługa zbawienia i uzdrowienia, jest zdecydowanie by wypełnić 
wolę Boga!”

„Teraz  drogi  partnerze,  stół  jest  zastawiony. Wyjdź  na  przeciw,  otrzymuj,  trwaj  mocno  w wychwalaniu  Pana za  Jego 
dobroć!  – Pamiętaj,  że  Jezus serdecznie cię  kocha i  chce byś był  w radości i  zdrowiu!  I  będziesz  radosny i  szczęśliwy,  jeśli 
wypełniasz  wszystkie  te  wskazówki  każdego  dnia!”  –  „To  Pismo  jest  namaszczone  wysokim  napięciem  Ducha  Świętego,  by 
uzdrawiać i błogosławić.  Za każdym razem, gdy badasz ten list specjalny i Pisma, namaszczenie stworzy dla ciebie atmosferę  
uwolnienia i staniesz się silniejszy, aż będziesz mógł uwierzyć w cokolwiek zechcesz, we wszystkie rzeczy, których pragniesz! -  
Jezus powiedział także, iż chce, aby ci się wiodło, tak jako się dobrze powodzi duszy twojej!  – Więc WSZYSTKO to należy do 
ciebie, przez działanie twojej wiary każdego dnia!”

W Jego szczodrej miłości i błogosławieństwie,

Neal Frisby
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