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WIARA – OPATRZNOŚĆ BOŻA

Jest to wyjątkowy list odnoszący się do Pisma i tego kim jest Pan i co osobiście zrobi dla ciebie! – „Czy jest wolą Boga, by cię uleczyć?  
Tak, z całą pewnością!” (Ps. 103:3) W poleceniu, Jezus rozkazał, by się to wykonało. I Kor. 2:4-5 Paweł powiedział, „w ukazaniu i  
sile ducha, a nie w mądrości ludzkiej!” – „Powinniśmy być wykonawcami Słowa, a nie tylko jego słuchaczami!” – Jakub 1:22. A  
ci, którzy tak czynią, Pan porównał ich do domu wybudowanego na skale! (Mat. 7:24)  „On zbudował Capstone na skale dając nam 
przykład z Biblijnych Pism!” – A ci, którzy ćwiczą się w Pismach o wierze poniżej, będą  rzeczywiście szczęśliwi!

„Dzięki  wierze,  cokolwiek zapragniesz,  będziesz mieć!”  (Marek 11:24) „Dzięki  wierze,  nic  nie  będzie  niemożliwe!”  (Mat.  19:26)  
„Dzięki wierze odkupienie jest twoje i będziesz szedł w pokoju!” (Łukasz 7:50) „Kobieto, wielka jest twoja wiara: niech ci się stanie jak 
chcesz!” (Mat. 15:28) – Dobrobyt bez końca! „Dzięki wierze możesz wyrwać drzewo z korzeniami i posadzić je w morzu! (Łukasz 17:6) 
Lub pozbyć się góry problemów!” (Marek 11:22–23) Nawet władza nad żywiołami, dla tych którzy działają w wierze! – „Ci z wiarą 
zobaczą  chwałę  Pana!”  (Jan 11:40) –  „Zobacz,  Jezus  już  pokonał  szatana dla  ciebie.  Musisz  to przyznać i  działać,  oraz być 
niezłomny  jak  dom  na  skale!”  -  „Nie  pozwól  wątpliwościom,  napięciu,  plotkom lub  innej  okoliczności  rozwiać  się,  bądź 
wyrwać cię z dala od Jego obietnic! Trwaj w Jego Skale Wieków!” (Słowo) – „Jezus daje nam władzę nad całą siłą wroga!  
(Łukasz 10:19) A w naszych czasach zobaczysz, i będziesz czynić większe dzieła!” (Jan 14:12) „A te znaki będą towarzyszyć wierzącym 
w akcji!”  (Marek 16:17–18) „Jego wolą jest  uleczać!”  (Mat.  8:7)  „Uzdrawianie chorych jest  dobrym czynem!” (Mat.  12:11-12) „Ci,  
których szatan związał, powinni być uwolnieni! (Łukasz 13:16) Ponieważ, to jest praca Boga!” (Jan 9:4) „Uzdrawianie chorób jest dla 
chwały Boga!” (Jan 11:4) „Tak, Ja jestem blisko ciebie, zaakceptuj to co chcesz, uwierz! Moc Boga jest obecna, by uzdrawiać!” (Łukasz 
5:17) – Mat. 8:16-17, „On uleczył każdy rodzaj choroby jaki istnieje, będzie to robił  i dzisiaj!” – Mat. 15:30, „On uleczył wszystkie  
rodzaje chorób! Możesz poczuć wielką eksplozję Bożej mocy teraz wokół ciebie! Zaakceptuj to co chcesz!”

Zauważ, tutaj wiara jest wprowadzona w czyn! –  Jezus rozkazał człowiekowi z oschłą ręką! „Wyprostuj swoją rękę!” (Mat. 
12:13) – Akcja! – Do szlachcica rzekł, „Idź, twój syn żyje!” (Jan 4:50) – Do kogoś, ze słabościami od 38 lat, Jezus powiedział, „Czy 
chcesz stać się zdrowa?” Ona odpowiedziała, tak! (Jan 5:6) – Do człowieka urodzonego niewidomym, rzekł „Idź, obmyj się w sadzawce 
Siloam!” (Jan 9:7) Oznacza działanie! – W Mat. 8:3, „Jezus wyciągnął Swoją rękę i uleczył!” Jego ręka jest wysunięta do ciebie, uwierz! –  
Łukasz 13:13, „Położył On swoją rękę na niej i natychmiast się wyprostowała!” Łukasz 7:21, „On ma moc do uleczania każdego rodzaju  
choroby!”  -  „Uzdrawianie  przywraca  wesołość  serca.  To  przywraca  odstępców  ku  radości!  Daje  to  zbawienie,  a  nawet  więcej  
prawdziwości!  Uzdrowienie udowadnia,  że zmartwychwstanie jest absolutnym faktem i  potwierdza,  że pobranie z całą pewnością 
nastąpi!” Kiedy potrzebujesz wzmocnić swoją wiarę,  często czytaj te Pisma i działaj według nich! I możesz również być jak to „według 
wiary waszej niech wam się stanie!” (Mat. 9:29)

A Duch Święty inspiruje mnie, by umieścić tę wiadomość, w tym liście bożej opatrzności dla ciebie, która była napisana jakiś czas 
temu dla twojej korzyści! 

W różnych miejscach,  Biblia  mówi,  „Jak człowiek, myśli w sercu,  takim też jest!”  (Prz.  23:7) Albo, „Z obfitości serca,  usta 
mówią!” – Nie tylko nasze słowa budują teraźniejszość, lecz budują wiarę na przyszłość! – Człowiek powinien myśleć o pozytywnych 
obietnicach,  a  nie  mieć negatywnych uczuć!  – Heb. 12:1 (późniejsza część wersetu) – „Biegnijmy wytrwale w wyścigu,  który jest  
postawiony przed nami!”  Prz.  3:5,  „Powinniśmy zawsze ufać Panu całym naszym sercem i  nigdy nie opierać się  na swoim 
własnym rozsądku!” – „Tu jest mądrość, czasami może się nam wydawać, że Bóg nie wykonuje swojej części, by sprawić, by rzeczy 
działy się w twoim życiu, lecz Jego drogi nie są drogami ludzkimi! Nasz najmądrzejszy Jezus wykona swoją wolę!” – Jest nierozsądnym 
ocenianie mądrości Boga przez okoliczności,  które nas otaczają! Człowiek powinien zawsze Go wychwalać za każdą sytuację i  nie  
czekać, aż problem czy trudność zniknie, i dopiero potem Go wychwalać!” – Wydarzenia są ustalone na czas! Wyjście Daniela, czy Józefa 
z więzienia było dokładnie zaplanowane na czas przez tego, „który wykonał wszystkie rzeczy zgodzie z zamysłem Jego własnej woli!”  
(Ef. 1:11) –  On pomoże ci, gdy zaufasz! – „Pozytywne wychwalanie daje zaszczyt i jest kluczem do zwycięstwa w otrzymywaniu 
od Jezusa!” – „Myśl o pozytywnym zakończeniu problemów. Myśl w zaufaniu! – Działaj!” Jeżeli to jest dla dobrobytu, dawaj. Jeżeli to  
jest dla uzdrawiania, akceptuj Jego Słowo! – Czyń wszystkie te rzeczy, a wtedy możesz stawić czoła próbą i niebezpiecznym czasom, 
które są przed narodami! – „Jezus będzie cię chronił i strzegł!” Rz. 11:33 objawia „Głębiny Jego bogactw, mądrości i wiedzy i jak 
niezbadane są Jego wyroki, i Jego drogi nie do znalezienia!”

Potencjał nieograniczonej wiary – „Wszystkie rzeczy możliwe są, dla tego kto wierzy! Działaj!” (Marek 9:23) – „Jest mnóstwo mocy 
dla  tych,  którzy  pytają  i  idą  z  tym zgodnie  i  pozytywnie! ”  (Dzieje  2:4)  –  „Biblia  jest  pełna  większej  ilości  obietnic,  lecz  to  jest 
wystarczające, by poprowadzić cię w większym zaufaniu!

Jezus kocha i błogosławi cię,

Neal Frisby
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