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BOSKIE ZDROWIE„Ten wyjątkowy list specjalny będzie inny niż zwykle. Partnerzy chcą dowiedzieć się o boskim zdrowiu, a ja chciałem napisać o tym już  od  jakiegoś  czasu.  Będzie  to  cenne  i  interesujące  dla  ciała  Chrystusa!”  –  „Widzimy  boskie  cuda  uzdrawiania  na  każdym nabożeństwie, lecz gdy osoba nie dba o swoje zdrowie, nie będzie czuła się tak dobrze i czerpała radości z tego, co Bóg jej daje!”- „By  mieć boskie zdrowie, człowiek musi jeść odpowiednie jedzenie (nie chodzi o to ile jesz, ale co jesz) i postępować zgodnie z instrukcjami w Piśmie!”  –  „Biblia  objawia sekrety  prowadzące do boskiego zdrowia i  uzdrowienia!”  –  „Obie te  rzeczy są  konkretnymi 

obietnicami danymi przez Pana!” „Jeżeli czujesz się lepiej, możesz zrobić więcej dla Jezusa i dać lepsze świadectwo, wasze  
ciała powinny być kipiące radością, zdrowiem i siłą!” – „Lecz najpierw, człowiek musi wyzbyć się strachu i wątpliwości, oraz  
musi  uwierzyć  w boskie  zdrowie;  to obietnica dana przez Boga!”  – „Jesteś  tak  młody,  jak  ‘twoja  wiara’,  tak  stary,  jak  ‘twoje wątpliwości’, tak ‘młody, jak twoja pewność siebie’, tak ‘stary jak twój strach’, tak ‘młody, jak twoja nadzieja’!”„Na początku Adam i Ewa mieli boskie zdrowie dopóki nie złamali  Bożego prawa!” – „Od samego początku Bożym pierwotnym planem dla nas było boskie zdrowie, lecz człowiek złamał Jego prawa zdrowia, więc On daje nam boskie zdrowie w Jego łasce!” - „Na  pustyni,  Bóg  dał  im  ‘prawo  zdrowia’  i  przymierze!  (Pwt.  7:15)  Pwt.  28:2,  „A  jeśli  nie  będą  słuchali  Pana,  zrzuci  On  na  nich  przekleństwo!” Wersety 15, 26-29.- Wj. 23:23-26, „Obiecuje On, że anioł Pana będzie szedł przed tobą, błogosławił twój chleb i  
wodę, zabierze od ciebie chorobę, zwiększy ‘liczbę twoich dni’,`Ja to wypełnię!” – „ Na pustyni On zesłał im ‘mannę’ z nieba, która posiadała wszystkie elementy zrównoważonej diety z witaminami i minerałami, która dawała ‘im energię’ oraz duchową wartość, która nie zostawiała ich z uczuciem przesycenia!” Duchowe jedzenie! On dał im również mięso (przepiórki) Ps. 105:40. – „Lecz nie chcieli oni  ‘manny’, niezmiernie pożądali mięsa i zasobów Egiptu!” (Ps. 106:14) Inne Pisma potwierdzają o złamaniu Bożego prawa zdrowia!A teraz dowód tego, co każdy z nas może mieć! W Ps. 103:5, „Kto nasyca twoje usta dobrami, tak że odnawia się  twoja młodość 
jak orła!” „To zadowalanie twoich ust dobrymi rzeczami, oznacza Słowo Pana, objawienie oraz właściwe jedzenie itd.” – „Manna miała w dotyk życia, ale oni ją odrzucili!” – Będziemy wkrótce o tym mówić! – „Są sekrety, które rzeczywiście odnowią twoją młodość!” –  „Możesz mieć parę siwych włosów i stać się nieco słabszym, lecz Pan obiecał ci ‘młody umysł’ i ‘młode serce’! Jesteś ‘młody, jak twoja wiara’ i ‘tak stary, jak twoje wątpliwości’!” Iz. 40:29-31 mówi, „On zwiększy twoją moc oraz tych, którzy czekają na Niego, On odnowi  ich energię (witalność); wzbiją się oni na skrzydłach jak orły, nie będą słabi, ani nie ustaną!” – Te Pisma, są wyjątkowe na koniec wieku,  także w przygotowaniu ciała Chrystusa! „Młody, czy stary, Biblia obiecuje ci zdrowie i energię! Będziemy jak Izrael, kiedy oni wyszli!”  
Ps. 105:37, „I nie było ani jednego słabego wśród ich plemion!” „Mieli oni duchową siłę i witalność, mieli także dobrobyt!” Werset 41, „Skała otworzyła się dla nich!” – I Kor. 10:3-4, „Bóg dał im duchowy pokarm i duchowy napój i pili oni z duchowej Skały, a tą 
Skałą był Chrystus!”  (Pisząc o dzisiejszym Headstone.  Główny Kamień) „My,  podobnie jak Izrael,  mamy tę Skałę!” – „Kiedy ciało całkowicie połączy się z Głową Wszelkiej Zwierzchności, (Headship) będziemy mieli wszystkie Jego obietnice i boskie zdrowie!”Więcej biblijnych dowodów! W Pwt. 34:7, „Mojżesz miał 120 lat, jego wzrok nie był przyćmiony, ani siły go nie opuściły!” „To oznacza, że posiadał ‘boskie zdrowie’ i witalność, nie był on nawet zbytnio postarzały” – „Biblia obiecuje 72 lata, lecz możemy do nich dołożyć!”  „Nie próbuję żyć tak długo, jak Mojżesz, ponieważ czuję, że Pan niedługo przyjdzie, lecz co mówię to czuję, że Kościół powinien czuć się  pełen energii i dodać lat starszym, by mogli ujrzeć powracającego Jezusa”. „Twoje końcowe lata nie muszą być latami samotności, ani żalu. Ten sam Bóg, który pomógł ci w twojej młodości, pomoże ci w dalszych latach twojego życia! Twoje końcowe lata mogą być  piękne, jeśli będziesz działać w wierze!” – Joz. 14:11, Kaleb w wieku 85 lat był tak ‘silny’,  jak młody mężczyzna!  Werset 8 mówi, 
„ponieważ  całkowicie  podążał  za  Panem  w  Jego  nakazach  boskiego  zdrowia,  jadł  właściwie  i  jadł  mannę!”-  „Te  same 
błogosławieństwa są dla nas i dzisiaj!”  – „Hiob żył 140 lat! Po swojej chorobie, Bóg dał mu boskie zdrowie!” (Hi. 42:16-17) – Dn. 1:12-15, „ pokazują, że Daniel posiadał boskie zdrowie! Jadł rośliny strączkowe (warzywa); nie chciał królewskiego jedzenia, werset 8.  Wielkie sekrety są w tych kilku wersetach!”„Pismo mówi, że człowiek powinien trochę ćwiczyć i jeść sporo owoców i warzyw, trochę orzechów i nie za dużo mięsa, zwłaszcza ze  względu na sposób jego dzisiejszej produkcji.  Człowiek powinien jeść również więcej różnych owoców morza! Lekarze odkryli,  że  owoce morza posiadają nukleinową substancję,  która spowalnia procesy starzenia i  daje  energię!”  „Teraz wszystko,  czego Jezus 
dotknął, otrzymało tchnienie życia, to co On zrobił było dla nas przykładem, by odnowić naszą młodość i energię! Mat. 14:17 objawia, że On dał im bogaty pełnoziarnisty chleb i owoce morza! Niektóre z tych samych witamin i minerałów znajdowały się w  mannie na pustyni!” – „On dał im również owoc winorośli (sok winogronowy),  a także miód!” (Łukasz 24:42-43) „To musiało być  ważne pożywienie, ponieważ On sam je jadł!” – Jan 21:9-13, „inny przykład!” – „Jezus także posiadał boskie zdrowie!”

„Pan pragnie, by Wybrani byli uzdrowieni i pełni zdrowia, gdy On przyjdzie!”  „Przeczytaj Ps. 103:5 ponownie, odnów swoją młodość oraz Iz. 40:31, odnów swoją siłę (witalność)!” – „Uwierz w boskie zdrowie! Twoje końcowe lata mogą być piękne!” – „Jesteś  tak  młody,  jak  twoja  wiara  i  tak  stary,  jak  twoje  wątpliwości!”  -  „Bóg  obdarzył  nas  boskimi  darami  uzdrowienia,  lecz  także 
oczekuje od nas troszczenia się o własne zdrowie!” – „Moją modlitwą jest, by twoje ciało, umysł i serce pozostało młode w Panu Jezusie!” (Iz. 55:11 – III Jan 2) „Czytaj i zatrzymaj ten list specjalny i Pismo jako przewodnika!”  W ogromnej miłości i błogosławieństwie Jezusa,Neal Frisby
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