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BOŻE PRZYMIERZE UZDROWIENIA

W tym liście specjalnym, Pisma objawiają, że uzdrowienie nie było wyłącznie dla grupy ludzi z Nowego Testamentu, lecz było to 
zdecydowanie pragnieniem i przymierzem Boga, by leczyć w Starym Testamencie. Było to, by dać nam znać, że dzisiaj zrobiłby On  
dla nas znacznie więcej!  Pierwszy zapisany cud uzdrowienia odnajdujemy w Rodz.  20:17,  „Kiedy Abraham modlił  się,  a  Bóg 
uzdrowił Abimeleka i jego domowników! Abraham otrzymał także nagrodę związaną  z jego wiarą!” (Werset 16) W Lb. 12:13, „Po  
modlitwie Mojżesza z wiarą,  Miriam została uleczona z trądu! Zauważ,  że oba przypadki  były nazwane przekleństwem, więc 
widzimy, że choroba jest przekleństwem, gdzie Bóg zdjął to z nas dzięki Jezusowi, przez wiarę!”  Także w Lb. 21:8-9, „Widzimy 
Boga czyniącego cuda dotyczące śmiertelnych ognistych węży, gdy Mojżesz wzniósł miedzianego wybawiciela, nawiązuje to do 
Chrystusowej mocy uzdrawiania!” (Jan 3:14-15) (Biblia objawia boskie zdrowie,  a Mojżesz był typem Kościoła na końcu, był  
zdrowy,  ostrego wzroku (objawienie) i  silny w wierze!  Pwp. 34:7, „Mojżesz miał 120 lat,  gdy umarł!  Jego wzrok nie był 
przyćmiony, ani jego naturalne siły nie opadły! Tak, jak Eliasz był typem kościoła na końcu w mocy i pobraniu!) II Krl. 20:1,  
„widzimy niezwykłe świadectwo, Ezechiasz był śmiertelnie chory i było to, ‘tak powiedział Pan’, lecz jego wielka wiara cofnęła jego 
zegar  przeznaczenia!  Było  to  zaskakujące  i  niespodziewane.  Pan  Jezus  cofnął  czas,  by  zdziałać  cud,  przyczyniając  się  do 
podwójnego cudu, mając nawet do czynienia z tworzeniem, ciałami niebieskimi i słońcem!” II Krl. 20:11, „A prorok zawołał do 
Pana, a Ten przesunął cień zegara na stopniach Achaza po których opadał równocześnie ze słońcem o 10 stopni ! Wydaje 
się, że prawa systemu słonecznego zostały odwrócone!” (Pamiętaj Joz. 10:12, wiara) – „Zdecydowana wiara poruszy Stwórcę tak, 
jak  w przypadku  Eliasza,  kiedy  przywrócił  do  życia  martwe  dziecko!”  (I  Krl.  17:  21-24)  „Żyjemy  teraz  w  czasie,  zgodnie  z  
proroctwem duch Eliasza ma powtórnie przybyć na ziemię i odegrać rolę na świecie i w ważnych wydarzeniach dla prawdziwego i 
wybranego kościoła! Będzie to pokryte tego typu namaszczeniem!” – „Każdy z odpowiednim nastawieniem i właściwą obserwacją 
może zobaczyć Pana dającego ogromne wylanie, jako, że pilnie jednoczy swoich wybranych!” Lecz Salomon powiedział w  Prz. 
24:7, „Mądrość jest zbyt wysoka dla głupca!” - „Lecz dzieci Pana będą mądre i także poznają te rzeczy!”

Ps. 34:17,(18) „Sprawiedliwi wołali, a Pan usłyszał i ocalił ich od WSZYSTKICH kłopotów! Werset 20, wiele nieszczęść 
spotyka sprawiedliwego: lecz Pan wyzwala go ze WSZYSTKICH!” – Ps. 27:1, „Pan jest siłą mego życia; kogo mam się lękać?  
– Jeżeli Bóg jest z nami, kto może być przeciwko nam?” (Rzym. 8:31) – „Biblia zdecydowanie mówi nam, że to pocieszenie jest 
wokół nas wszystkich, którzy w to wierzą,  to jest akceptacja tego, jak gdyby było obecne cały czas!” – „Jezus dał wyzwolenie od  
wielkiego strachu,  zmartwienia  i  chorób!  Innymi  słowy,  wybawienie  dla  ciała,  umysłu i  duszy!”  „Nie  pozwól  twojemu  sercu 
trwożyć i lękać się!” (Jan 14:27) – „Ci, którzy wierzą tym Pismom będą zdrowym istnieniem, nowym stworzeniem wibrującym z 
mocą namaszczenia Pana! Chwal Go!” – „Moja pomoc pochodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię!” (Ps. 121:2) – Ps. 4:8, „Da  
On wam spokój i sen i będziecie żyć bezpiecznie!” – Prz. 1:33, „A kto mnie słucha, będzie żył spokojnie z daleka od strachu przed  
złem!” – „Użyj tych słów i obietnic w każdym momencie, kiedy będziesz potrzebować pocieszenia; a będziesz żyć bezpiecznie i  
osiągniesz spokój!”

Ps. 37:4-5, „Radujcie się w Panu; On spełni pragnienia waszego serca! Powierzcie swą drogę Panu; także ufajcie mu; a  
On to sprawi!” – Ps. 27:13, Dawid wspomina, nie słabnij w tym, czego chcesz, a to otrzymasz! A następnie w zgodzie z różnymi  
Bożymi obietnicami jest okres czekania! Werset 14, „Czekaj na Pana: bądź odważny, a wzmocni On twe serce: czekaj, mówię na 
Pana!” – „Czasami odpowiedź jest szybka, innym razem jest okres zaufania. Innymi słowy, czasami jest krótkoterminowa wiara lub  
długoterminowa wiara, zgodnie z Jego wolą!” – „W tym jest mądrość, Prz. 3:5-6, Zaufaj Panu całym swoim sercem; nie polegaj na  
swoim własnym rozsądku. Uznaj Go na wszystkich twych drogach, a On wyrówna twe ścieżki!” – „Wielki jest nasz Pan i wielką ma  
moc:  Jego mądrość nie ma końca!” (Ps.  147:5) Ps.  34:7-8,  „Anioł  Boży nie tylko żyje  wokół  ciebie,  lecz jest w stanie szybko 
uwalniać! Zachowaj te obietnice w swoim sercu, a będzie ci się powodziło i będziesz w zdrowiu!” –  Werset 8, „Spróbujcie i 
zobaczcie jak dobry jest Pan: błogosławiony człowiek, który Mu ufa!” – „Ja tego doświadczyłem i było to prawdą, i będzie tak 
również w twoim przypadku, gdy działasz i modlisz się wspólnie w Jego cudownym żniwie!”

Bóg kocha i błogosławi cię,

Neal Frisby
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