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BOŻE OBIETNICE – ZDROWIE I POMYŚLNOŚĆ 

„Chciałbym powiedzieć, że cuda dzieją się i będą się działy, gdy ludzie modlą się i są razem zgodn i. – Są tutaj pewne zachęcające 
Pisma”. . . . „O cokolwiek prosić będziecie w Moim imieniu, zrobię to”. (Jan 14:13) – „Jeżeli dwóch z was na ziemi zgodnie o 
coś prosić będą o jakąkolwiek rzecz, to będzie zrobione”. (Mat. 18:19)  – „Przez Jego rany jesteśmy uzdrowieni!” (Iz. 53:5) – 
Zauważ, mówi „jesteśmy uzdrowieni”, czas „przeszły”! – Także I Piotr 2:24 mówi, „’Jesteśmy’ uzdrowieni!” – Masz uzdrowienie 
(nasienie)  w sobie,  ale  musisz  w to wierzyć,  następnie to się objawi!  –  „Twoja  wiara jest  dowodem zanim zobaczysz to lub 
poczujesz!” (Heb. 11:1) – „Twoja wiara może nawet urosnąć aż, będziesz miał cokolwiek powiesz!” (Marek 11:23) – Wchodzimy w  
czas „powiedz tylko słowo” rodzaj wiary. „Kiedy się modlisz, wierz, że otrzymałeś, a wtedy dostaniesz!” (Werset 24) – „Jeżeli 
będziecie trwać w Nim, a Jego Słowo trwa w was, możecie poprosić, o co chcecie, a to się spełni!” (Jan 15:7) – Gdy czytasz Listy  
Specjalne, Zapiski i Pisma, to w przyszłości twoja wiara będzie obfitować i wrośnie do nowego wymiaru! Także tajemnice staną się 
żywe, a objawienia i proroctwo zostanie ci objawione, przygotowując cię na przyjście Pana Jezusa!

Ps. 103:3, „Kto odpuszcza wszystkie twoje winy, kto leczy wszystkie twoje choroby!” .  .  .  „Teraz Bóg obdarzył wiarą i 
darami uzdrawiania, by ludziom było dobrze; ale On także dał boskie zdrowie i chce, by Jego ludzie czerpali z tego korzyści!” . . .  
„Werset 5 mówi o „odnowie młodości” i odbudowie sił nawet u ludzi starszych. – „Bóg obiecał boskie zdrowie i witalność oraz  
energię nawet dla tych, wchodzących w swoje późne lata!” – Dawid nakazuje w wersecie 3, „I nie zapominaj o wszystkich tych  
dobrodziejstwach!” – „Więc w Bożych planach jest miejsce, gdzie możemy wieść użyteczne życie dla Boga po wszystkie dni, w 
których jesteśmy na ziemi, lub do czasu pobrania! A Jego powrót jest bliski!” . . . „A więc przestrzegaj Bożych praw o zdrowym 
jedzeniu, odpoczynku i ćwiczeniach! To jest to, co czynił Mojżesz i spójrz, co Pan dla niego zrobił w boskim zdrowiu!” (Pwp. 34:7)  
– I jeszcze inna sprawa, Mojżesz spotęgował swoje długie życie (120 lat) przez posty! Nawet jeśli ktoś nie pości lub nie pości 
często,  może nadal  być pewien boskiego zdrowia dzięki  odpowiedniemu zaufaniu i  życiu! – I  gdy choroba będzie próbowała 
uderzyć, Bóg uleczy jego lub ją!”

„Posłuchaj tego, tutaj jest wspaniały cud zapisany w Biblii w Ps. 105:37, który często był zapominany lub ignorowany! – Mówi,  
że Bóg uleczył cały naród i obdarzył ich wszystkich pomyślnością w tym samym czasie! – Rzeczywiście w tym liście specjalnym 
jesteśmy świadkami pewnych niezwykłych i fascynujących Pism, i są z pewnością dla wierzącego!” . . . Pamiętaj, Jezus zawołał,  
„Wszystkie rzeczy możliwe są dla tego, kto wierzy!” (Marek 9:23)  – „Pan chce, by Jego ludzie byli w zdrowiu i pomyślności!” 
(III Jan 1:2) – Jest to dla śmiałego wierzącego lub dla tego, kto chce zrobić krok przez wiarę. – W końcowej części Łukasza 6:38  
mówi, „Cokolwiek dacie, będzie wam odmierzone taką miarą, jaką wy mierzycie”. – A ponadto mówi, że gdy dajesz i tobie będzie  
dane;  i  w obfitości.  Lecz odwróć i  pokieruj  to do Boga w ten sposób!  – Daj Mu w dobrej  mierze,  natłoczonej  i  utrzęsionej  i  
opływającej  w zanadrza Boga (dom skarbów)!– Więc widzimy,  że to samo powróci  do ciebie i  wypełni  twój skarbiec!  – Tak 
rozumiemy  przez  użycie  mądrości,  że  ludzie  mogą  systematycznie  czynić  swoją  drogę  do  najbogatszych  błogosławieństw  z  
wysokości! – I  „’otworzy’  On okna niebios i  wyleje je  na ciebie!”  (Mal.  3:10) Ps.  112:3 –  „Mówi,  że Jego błogosławieństwa 
przyjdą na ciebie”. (Pwp. 28:2) Werset 12 mówi, „otworzy On Swój dobry skarb dla ciebie!” – „To mówi, że powinieneś  
pamiętać o Panu (w dawaniu) ponieważ to on ‘dał ci moc’ by się wzbogacić!”  – „W przypadku, gdy ktoś będzie się zamartwiał 
paliwem lub rachunkami za żywność w czasie ostrej zimy lub czymś innym,  Pan obiecał ci, że nigdy nie zawiedzie, gdy ufasz i 
dajesz Mu!” – Albowiem tak mówi Pan, dzban ‘mąki’ nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się!” (I Krl. 17:14) – ‘Także Eliasz 
był karmiony ponad naturalnie przez kruki i On zaopiekuje się świętymi Eliasza, którzy są na ziemi, gdy On powróci! Tak i amen, 
jesteśmy w czasie żniwa! Cuda są prawdziwe!”

„Tu  jest  trochę  mądrości.  Pamiętaj,  kiedy  Hiob  zaprzestał  kwestionowania  Bożej  opatrzności  i  oderwał  oczy  od  siebie  
(problemy) i patrzył na słowa Boże, jego zdrowie zostało odnowione i był uleczony oraz powodziło mu się! – Wielu ludzi dzisiaj 
popełnia ten sam błąd . . . Mają skłonność do kwestionowania Bożej dobroci czy mądrości. Mówią oni, dlaczego Bóg pozwala, by to  
lub tamto stało się? Lub dlaczego ten został uleczony, a tamten nie, itd.? Albo dlaczego Bóg zabrał tego, a pozostawił tamtego, itd.?  
–  Trzymaj się z dala od tego rodzaju pułapki. – Bądź pozytywny i pozostaw to w rękach Pana!”  Pamiętaj także, że Hiob 
wyznał strach i otrzymał go więcej! . . . Wyznał słabość i miał słabość! . . . Przyznał się do nędzy i otrzymał jej więcej! – To bardzo 
prawdziwe powiedzenie,  nikt nie może zajść wyżej od swoich wyznań! Kiedy Hiob się zmienił  i  stał  się pozytywny i  
słuchał  Wszechmocnego,  wielkie  błogosławieństwa  zostały  na  niego  wylane!  –  O  tak,  on  także  modlił  się  za  swoich 
przyjaciół,  którzy nie zgadzali  się z nim, a miłość Boga była z nim! – Możesz zauważyć powolny wzrost jego wiary nad jego  
rozpaczą. – Jednym z jego pierwszych pozytywnych zdań było, „Choćby mnie Bóg powalił, ja będę pokładał w Nim ufność!” . . . 
I  cały  czas opatrzność  Boża  rozwiązywała rzeczy dla  niego,  Pan będzie  również pracował  dla  ciebie,  bez względu na to,  co 
potrzebujesz czy pragniesz, On cię obdarzy! – A więc wyznaj Boże obietnice, zdrowie i dobrobyt! – Wyznaj pozytywne rzeczy a  
twoja wiara będzie rosła w zawrotnym tempie!” – „Pan z całą pewnością będzie cię obdarzał i  błogosławił, tak jak stwierdza  
powyżej ten list specjalny. To jest namaszczone, by zwiększyć twoją wiarę!”

 
W Bożej boskiej miłości

Neal Frisby

                  www.NealFrisby.pl                                                                                                                     Neal Frisby Partnerzy Capstone © – sw.081

1. Neal Frisby Partnerzy Capstone                                                             


