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„Drogi Partnerze, w tym liście specjalnym, zamierzamy ujawnić ci, jak możesz odnowić i odrodzić się fizycznie oraz duchowo w  
radości  i  stać się nową osobą,  tak,  jak chce tego Bóg,  a także boskie zdrowie dla wszystkich,  którzy dążą do tych obietnic,  
wydrukowanych tutaj!” – W Ps. 103:2-5, „W tym, jak widzimy On nakazuje nam, byśmy nie zapominali o WSZYSTKICH Jego 
dobrodziejstwach! – Poza wybaczeniem Wszystkich twoich nieprawości i lecząc WSZYSTKIE twoje dolegliwości, idzie On o krok  
dalej w Bożych korzyściach, wliczając boskie zdrowie i odnowienie młodości!” – „Kto nasyca twe usta dobrami; tak, że ‘odnawia  
się twoja młodość’ jak orła! Jest zdecydowanie miejsce w woli Boga, by młodość została odnowiona, tak, by chrześcijanin mógł  
prowadzić aktywne życie w pożytku tak długo, jak on lub ona znajduje się na ziemi!” –  Psalm 91 „zapowiada tego, który 
zamieszkuje w sekretnym miejscu Najwyższego – nasycę go długim życiem i okażę mu moje zbawienie!” . . . „To dla tych, 
którzy wybrali życie napełnione namaszczonym duchem, którzy czynią Boga swoja ucieczką i Skałą (twierdzą)!”

„Obietnice ożywającego ciała w późniejszych latach lub nawet w starszym wieku zostały praktycznie odstawione na półkę; jest  
to jedna z zapomnianych obietnic czy cudów, jakie Bóg dał dla wszystkich! – Przykłady . . . Mojżesz przez pozostanie w kontakcie  
z namaszczeniem Pana, w jakiś sposób zatrzymał proces starzenia się, ponieważ w pewnym momencie pozostał taki sam! Lata  
mijały,  lecz nikt  nie  dostrzegł  jego pogorszenia!”  –  „Mojżesz miał  sto dwadzieścia lat,  gdy umarł,  a  wzrok jego nie był 
przyćmiony i siły go nie opuściły!” (Pwp. 34:7) – „To oznacza, że jego naturalne siły, były nadal mocne, a ciało pokazywało 
kilka oznak starzenia! – Wszyscy powinni wziąć to pod uwagę, jeżeli ktoś nie może uwierzyć w to wszystko, może przynajmniej  
uwierzyć w część tego i  nadal pozostać silnym w starszym wieku! – Jest to wyjątkowa obietnica i  była ona jakby ukryta za  
wyjątkiem dla tych, którzy zamieszkują w sekretnym miejscu Najwyższego Boga!” Ps. 34:8,(9) „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry  
jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka (i mogę powiedzieć, ten, kto podąża za Jego wskazówkami) ponieważ On  
z pewnością da ci pragnienia twojego serca!” – Jest tu kilka innych przykładów . . . „Daniel, człowiek modlitwy, trwał w czynnej  
służbie przez prawie sto lat! Anna, kobieta modlitwy, żyła ponad sto lat!”

„Moja  namaszczona  literatura  czytana  wraz  z  Biblią  przyniesie  odnowienie  wszystkich  rzeczy,  o  których  mówiliśmy,  
dodatkowo  przynosząc  uleczenie  i  uwolnienie!  –  Namaszczenie,  które  Bóg  tutaj  dał,  przyniesie  piękno  Pana  każdemu,  kto  
prawdziwie studiuje i wierzy w swoim sercu! Staną się nową osobą, ich oczy i skóra nabiorą nowego wyglądu! – Ich wygląd się  
zmieni; ludzie poczują obecność wokół nich! – Jeżeli  człowiek jest w modlitwie i  pości,  to jeszcze bardziej się spotęguje!” –  
„Ponieważ to jest, Tak Mówi Pan, WSZYSTKIE Moje obietnice są prawdą! – Moje Imię stoi za nimi, ponieważ to Pan Jezus 
uczynił cię rzeczywiście wolnym i dał Swoim dzieciom mądrość! Uwierz w swoim sercu, a moja obecność będzie zawsze 
z tobą, powiedział Pan!”

„Nie możemy zapomnieć o tym, że zawarł On pomyślność dla tych, którzy dają i działają swoją wiarą!” Ps. 105:37 kieruje nas 
dalej w Jego plany. – „Wyprowadził ich z dobrobytem i nie było słabego wśród ich pokoleń!” Człowiek nie może tego ignorować,  
ponieważ pod łaską On wyprowadzi i  pobłogosławi nam! – W Mal.  3:10, „Mówi, by dawać i wypróbuj mnie teraz w w tym, 
powiedział Pan Zastępów!” – To oznacza, by Go testować, wypróbowywać Go systematycznie i zobaczyć, czy On nie wyleje na 
ciebie błogosławieństwa!” W Joz.  1:8 Pan głosi .  .  .  „uczynisz swoją drogę POMYŚLNĄ i  będziesz miał dobry SUKCES!” 
Pamiętaj, zawołał Jezus, „WSZYSTKO możliwe jest dla tego, kto wierzy!” (Działa!)

„Tak, Wszechmocny będzie twoją obroną, a ty będziesz mieć dużo srebra!” (Hiob 22:25)
„Lecz MUSISZ PAMIĘTAĆ o Panu, Bogu swoim: ponieważ to On daje ci siły, do zdobycia bogactwa!” (Pwp. 8:18)

„Pamiętaj, jest to nakazane, „nie zapominaj o WSZYSTKICH Jego dobrodziejstwach!” – „Bóg spogląda na ciebie!” – „Korzystaj ze 
wszystkich tych obietnic teraz! Wierzę dla tych, którzy prawdziwie dają i ufają, że Bóg ma dla nich wyjątkowe błogosławieństwo  
właśnie teraz w opatrzności i przeznaczeniu!” – „Spróbuj i zobacz, czyż nie jest On miodem w Skale!” –  „Pamiętaj również o 
tym, jak kobieta dała prorokowi Eliaszowi, a Bóg zatroszczył się o jej opał i tego co dotyczy żywności!” – „Dzban mąki nie  
wyczerpie się  i  baryłka oliwy nie opróżni  się!”  (I  Królewska 17:14)  –  „Duch Święty zainspirował mnie,  by to  napisać, 
ponieważ nie może On zawieść i nie zawiedzie, gdy ufasz!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby

                   www.NealFrisby.pl                                                                                                                     Neal Frisby Partnerzy Capstone © – sw.096

1. Neal Frisby Partnerzy Capstone                                                             


