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WAŻNA TAJEMNICA DO SZCZĘŚCIA

„W  tym  liście  zdecydowanie  czuję  się  poprowadzony  do  napisania  niektórych  Pism  dla  twojej  osobistej  korzyści  i  moich 
partnerów, by zachęcić i dać ci znać, że Jezus stoi z tobą i z pewnością będzie pomagał, gdy jakiś problem lub kłopot zacznie ci 
dokuczać!” „Modlitewne namaszczenie przezwycięży każdy nacisk, jarzmo lub chorobę napotykającą cię!” „Zaufajmy razem 
całkowicie w Jego miłości i łasce; ponieważ On troszczy się o swoje własne dzieci! Są tu niektóre Pisma, o tym jak, On będzie 
pocieszał i da ci boską mądrość, która jest skarbem wszystkich Jego obietnic!”

Jan 14:26, „objawia, że pocieszycielem jest Duch Święty otaczający cię nawet teraz, który jest posłany w imieniu Pana Jezusa,  
objawiający  ci  wszystko;  ponadto  przynosi  Jego  biblijne  obietnice   do  wspomnienia  w  tobie!  –   Jan  16:7,  mówi  ponownie  o 
Pocieszycielu, a sam Jezus Chrystus przychodzi ponownie jako pocieszyciel w Duchu Świętym! Więc, w imieniu Jezus, mamy całą  
moc oraz 7 namaszczeń, które mogą działać dla ciebie!” (Ap. 4:5) – „Te 7 namaszczeń są jednością w Duchu Świętym i w ciele Pana  
Jezusa!” – „Zaprawdę, powiedział Pan, będę z tobą w czasie testu i prób, w zakresie ochrony i  zdrowia!” „Przeczytaj to Pismo 
– uwierz” – Iz. 43:2, „Kiedy będziesz przechodzić przez wody, będę z Tobą; i przez rzeki, one cię nie zaleją: kiedy idziesz 
przez ogień, nie spłoniesz!” – Także Iz. 61:1-3, „Duch Święty pocieszy wszystkich, którzy płaczą, by dać im piękno zamiast 
popiołów, olej radości zamiast płaczu, szatę chwały zamiast zgnębienia na duchu!” – „Tak, są tobie dane wielkie i cenne 
obietnice,  abyście mogli  być uczestnikami Jego boskiej  natury w mocy!”  (II  Piotr  1:4) – „Tak,  Ja czynie wielkie rzeczy,  
niezmierzone i cudowne rzeczy w niezliczonej liczbie!” – „Drogi Partnerze, Jezus tak bardzo cię kocha, po prostu zaufaj i działaj! 
Pamiętaj także, że cierpliwość daje mądrość, a On także szybko działa!” 

„Nie bój się, jestem z tobą. Nie nie lękaj się, ponieważ ja jestem twoim Bogiem! Bo Ja powiedziałem, Jezus da swoich aniołów, by  
strzegły  cię,  by  zachowały  cię  na  wszystkich  twoich  drogach!”  (Ps.  91:11)  –  „Tak,  Wszechmocny  …  pobłogosławi  ciebie 
błogosławieństwami  z  niebios!  ...  Nie  bój  się,  ponieważ  ja  cię  wykupiłem  i  wezwałem  po  imieniu,  jesteś  mój.  Kiedy 
przechodzisz przez wody (kłopoty i choroby) Ja będę z tobą!” (Iz. 43:1-2) – „Ja przemówiłem i wy jesteście idealni we Mnie,  
powiedział Pan!” (Kol. 2:10) – „Tak, widziałem cię wiele razy we łzach, ale będziesz także zbierać w wielkiej radości!” (Ps.  
126:5) – „Miłość i dobroć Pana jest z tobą, Duch Święty inspiruje to dla twojego pocieszenia i szczęścia!” – „Tak, jak chodziłem 
między Izraelitami,  tak samo będę chodził  między twoim obozem!”  (Pwp.  23:14) –  „Ktokolwiek zaufa Panu,  dokona dobrego i  
prawego czynu!” – „Ponieważ Pan, twój Bóg będzie nawet za ciebie walczył!” (Pwp. 3:22) – „Ponieważ ja jestem twierdzą w dzień 
problemu!” (Nah. 1:7) – „Ponieważ jestem silny w twoim imieniu, zrzuć swój ciężar na mnie, gdyż nie ma zbyt dużego obciążenia dla 
Mnie; wesprę cię i poprowadzę!”

„Tu znajduje  się  ważna tajemnica  do szczęścia,  mówi  Pan Zastępów!”  Prz.  3:13.  „Szczęśliwym jest  człowiek,  który odnalazł  
mądrość i ten, który otrzymał zrozumienie! Tak, mądrość jest dana tym, którzy boją się Pana; ponieważ to jest początkiem mądrości!  
A wiedzą Ducha Świętego jest zrozumienie! (Prz. 9:10) Tak, schowaj w sobie Moje słowa i obietnice, a twoje ucho otrzyma mądrość  
od mojego Ducha! Ponieważ to jest ukryty skarb Pana, by znaleźć mądrość i wiedzę! Ponieważ z ust Ducha pochodzi wiedza, a Ja 
pokładam głos mądrości dla sprawiedliwych! – (Prz. 2:1-7) – „Tak, zaufaj Panu Jezusowi całym swoim sercem i nie polegaj na swoim  
własnym rozsądku. Uznaj mnie,  a Ja nie tylko wyprostuję twoje ścieżki,  lecz dam ci wspaniałą mądrość, by zrozumieć głębokie 
tajemnice i rzeczy, które przyjdą!” Zaprawdę to zostało napisane przez Ducha Świętego, by twoja radość była pełna. Te rzeczy Ja 
wypowiedziałem do ciebie, żeby moja radość mogła pozostać w tobie i aby była pełna – (Jan 15: 11)  – „Zaprawdę, te rzeczy są 
prawdziwe i wiarygodne, trzymaj się ich mocno, nie pozwól, by dni mijały bez nich, ponieważ one są szczęściem i życiem dla  
wszystkich, którzy wierzą!” – „Zaufaj w całkowitej cierpliwości, a Pan, twój Bóg da ci więcej wiedzy i mądrości, gdy wiek się 
kończy!” – „Drogi Partnerze, Pan z całą pewnością cię kocha, nie zawiedź w pokazaniu Mu swojej miłości! Ponieważ to wszystko 
zostało ci bezpośrednio dane do przeczytania i bycia pocieszonym! Pamiętaj Jego słowa.

W opiece i miłości Jezusa,

Neal Frisby
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