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BOŻA DOBROĆ – PEŁNA ZBROJA BOSKIEJ MĄDROŚCI

   „W tym specjalnym liście chcielibyśmy przedyskutować Bożą dobroć w uzdrawianiu ciała, duszy i umysłu oraz obdarzanie spokojem i  
dobrobytem! Po pierwsze, człowiek powinien mieć odpowiedni pogląd i myśleć pozytywnie o tym, co obiecał Pan!” – „Tak, jak człowiek 
myśli  w  swoim  sercu,  takim  jest!”  (Prz.  23:7) –  „Jest  tu  inne  Pismo,  które  przyniesie  ci  zdrowie  i  sukces  oraz  poprawi  twoje  
usposobienie!”  (Ps.  51:12)  „Odnów  we  mnie  prawego  ducha!”  –  „To  także  pomoże  ci  zawrzeć  nowe  znajomości,  a  twoi  duchowi 
przyjaciele będą cię bardziej podziwiać!” – „Co więcej, Bóg nie obdarzył nas niespokojnym, zmartwionym i pomieszanym umysłem, który  
prowadzi do strachu, ale dał nam umysł siły, miłości i dobrej kondycji!” (Przeczytaj II Tym. 1:7) „Światowe kryzysy, niebezpieczne czasy i  
szatan będą próbowali wstrząsnąć wybranymi jeszcze bardziej na końcu, lecz Jezus daje ci odpowiednie lekarstwo i prawdziwie dobrą 
receptę, Iz. 26:3, „Będziesz trzymał go w doskonałym pokoju, tego, którego myśli pozostały w tobie! – Ponieważ on ci zaufał!”  Jak? 
Prosto, wiara na dziecięcy sposób, ty odpoczywasz w Jego Słowie, osadzonym na zawsze w twoim sercu!” (Werset 4) – „On daje pewne 
serce!  Nie  pozwól  swojemu  sercu  na  kontrolowanie  sobą,  lecz  kontroluj  swoje  serce  przy  pomocy  Ducha  Świętego!  Także  miłość 
przezwycięża strach! Praktykuj to, a to sprawi, że inne rzeczy staną się mniej ważne, a twoja wiara wzrośnie!”

   „Ignoruj także krytykę, plotki i strzały szatana, włóż pełną zbroję Bożej mądrości, boskiej miłości i zrozumienia! I dostarcz dniowi  
więcej wychwalania i dziękczynienia, a przemienisz się przez odnowienie swojego umysłu!” (Rzym. 12:2) – „Szczęście i radość należą do  
tych, którzy czynią to w ten sposób w sobie, kiedy podążają za Bożymi duchowymi wskazówkami!” –  „Pan rozkazał, byś był silny i 
odważny, nie bój się, ani nie bądź przerażony!” (Joz. 1:9) „Uwierz w to w swoim sercu, a będziesz miał odwagę, by pokonać wszelkie 
trudności! I przez to pozbędziesz się negatywnych uczuć i to da ci wysoką dawkę ogromnej siły, by rozkazywać obietnicom Pana Jezusa! –  
Są to negatywne uczucia w twoim sercu,  które powodują,  że dostajesz mniej  od Boga,  lecz przez praktykowanie Pism w tym liście,  
weźmiesz aktywną siłę zdecydowanej wiary! – Aktualne posiadanie magnetycznej mocy, by przynieść Boże obietnice i nagrody każdego 
dnia w twoim życiu!” – „W rzeczywistości, mówi On, nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! (Ps. 103:2) W tym zbawienie i  
uzdrowienie! Człowiek może nawet otrzymać odnowienie swojej młodości i boskiego zdrowia!” (Werset 5) – „Pamiętaj, królestwo Boże  
jest w tobie!” (Łukasz 17:21) „Od ciebie zależy uruchomienie tego prawdziwego źródła siły każdego dnia przez wychwalanie Go!” – „Nie 
martw się niczym, co jest przeciwko tobie, albo kimkolwiek, kto by nawet działał przeciw tobie, ponieważ jeżeli Bóg jest z nami,  
kto może być przeciwko nam!” (Rzym. 8:31) „Także ten list jest namaszczony, w pełen mocy sposób, by przekonać i dać ci determinację 
(zawzięcie) do otrzymywania i robienia cudownych rzeczy dla Pana!” – „Paweł mówi, radujcie się, Ja mówię radujcie się jeszcze bardziej!”  
– „I tak, jak mówią Pisma, Bądź dobrej myśli!”

   „Są tutaj pewne niesamowite Pisma wskazujące na to, że wiara jest działaniem! – Do setnika, idź swoją drogą; tak jak uwierzyłeś, 
niech ci się stanie!” (Mat. 8:13) – Mat. 9:22, „córko MIEJ SIĘ DOBRZE; twoja wiara cię ocaliła!” – Mat. 9:29, „Według waszej wiary  
niech  wam  się  stanie”.  –  Marek  10:52,  „Idź  swoją  drogą;  twoja  wiara  cię  uzdrowiła!”  –  „Do  kobiety,  która  była  grzesznicą  i 
prostytutką, powiedział On, Twoja wiara cię ocaliła; idź w pokoju!” (Łukasz 7:50) – „On także uczynił to samo Marii Magdalenie! On dał im  
spokój i zadowolony umysł, a ich cierpienie ich opuściło!” Do innego przypadku, powiedział On, „Kobieto wielka jest twoja wiara: 
niech ci się stanie, jak chcesz!” (Mat. 15:28) – „Innymi słowy, nieograniczony potencjał był przed nią!” – „Do trędowatego, wstań i idź: 
twoja wiara cię uzdrowiła!” (Łukasz 17:19)

   „Teraz widzimy, że potencjał wiary połączony z działaniem jest nieograniczony!” – „Jezus powiedział, Wszystko jest możliwe dla tych,  
którzy wierzą!” (Marek 9:23) – Mat. 17:20, „Przez wiarę nic nie jest niemożliwe! – Łukasz 17:6, „Przez wiarę nawet natura i żywioły 
będą ci posłuszne! A w razie potrzeby, On usunie górę dla ciebie!” (Marek 11:22-23) – „Dzięki wierze, cokolwiek pragniesz, możesz mieć!”  
(Werset 24) – „Przez wiarę, zobaczysz chwałę Boga!” (Jan 11:40) – „Jezus także daje nam władzę nad CAŁĄ mocą wroga!” (Łukasz 
10:19) – „Do tego czasu powinieneś odczuć energię Ducha Świętego napełniającego cię, by być więcej niż wygranym! Tak, jak powiedział 
Paweł, zaprawdę, mogę uczynić WSZYSTKO przez Chrystusa Jezusa!” – „Jeżeli poprosicie o cokolwiek w moim imieniu, Ja to zrobię!” (Jan  
14:12-14) – „Te pisma dają cudowną tajemnicę, że ty i ja możemy czynić te same dzieła, które On czynił przez wiarę. I jeśli nadejdą próby,  
zapamiętaj to, zaufaj Panu całym swoim sercem; i nie polegaj na SWOIM własnym rozsądku!” (Prz. 3:5) – „Innymi słowy, w spokojnej 
wierze czekaj na Jego obecność, a On rozwiąże wszystkie rzeczy, z którymi się mierzysz!” – „Gdy praktykujesz te rzeczy, pocieszenie 
znajdzie drogę w twoim życiu, a wiele z twoich modlitw znajdzie odpowiedź!” –  „Także anioł Boży będzie przebywał tam, gdzie 
pracuje wiara i posłuszeństwo!” (Ps. 34:7)

   „Jako, że Duch Święty porusza się nade mną, czuję się prawdziwie kierowany do napisania tutaj tego Pisma, Ps. 37:4-5, „ROZKOSZUJ się  
w Panu: a On da ci PRAGNIENIA twojego serca, POWIERZ swoją drogę Panu; także Mu ufaj; a On będzie działał!” – „A teraz zaprawdę  
ważne i ostateczne słowo,  by prawdziwie dokończyć tę wiadomość, ponieważ jest to częścią tego zamiaru, by sprawić, aby wszystkie 
obietnice Boga pracowały dla twojego dobra i powodzenia!” – Łukasz 6:38, „Dawaj, a i tobie będzie dane!” – „Będzie ci się powodziło 
i odniesiesz wspaniały sukces!” (Joz. 1:8) – „Pan otworzy przed tobą swój wspaniały skarb!” (Pwp. 28:12) – „Błogosławieństwo Pana, 
sprawia bogactwo!” (Prz. 10:22) – „Pan da ci swoje błogosławieństwo we wszystkim, do czego przyłożysz rękę!” (Pwp. 28:8) – „Dawaj, a  
będziesz miał swoj skarb w niebie!” (Mat. 19:21) – „Powinieneś pamiętać o swoim Panu, swoim Bogu: ponieważ to On dał ci siłę do 
wzbogacania się!” (Pwp. 8:18) – Mal. 3:10, „Wypróbuj mnie teraz! – i jest On zobowiązany, by otworzyć ci okna niebios i wylać na ciebie  
błogosławieństwo!” – „Pan Jezus nigdy nie zmusza nikogo, by dawał więcej, niż sam chce, ale przede wszystkim  kocha On hojnego i 
radosnego dawcę!” – „Dawanie powoduje, że ludzie zaczynają wprawiać swoją wiarę w zdecydowaną akcję!” – „Biblia to potwierdza,  
prawo Boga gwarantuje, że w błogosławieństwach ‘zbierzesz’ więcej niż zasiałeś!” – „Podsumujmy wszystkie te cudowne obietnice w  
jednym Piśmie, „Tak, jak człowiek myśli w sercu, taki też jest!” (Prz. 23:7)
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