
    
ZDECYDOWANE OBIETNICE BOŻE – DOBROBYT I UZDROWIENIE

„Duch  Święty  wpłynął  na  mnie,  by  zrobić  list  specjalny  potwierdzający  ponad  naturalne  zaopatrzenie  rzeczy! To  dotyczy 
zdecydowanych obietnic Boga o dobrobycie i uzdrowieniu dla Jego dzieci! Pan Jezus chce wszystkiego, co najlepsze dla ciebie i  
wszystkich moich partnerów! Wymienimy niektóre z Pism o uzdrowieniu z wiary po tym, jak napiszemy tutaj pierwszą tego część.  
– Błogosławieństwa Jezusa są tak samo prawdziwe jak powietrze, którym oddychasz! – Musisz zrobić wdech i wydech dla pełnej 
ulgi i korzyści! Jeżeli nie robisz wdechu i wydechu, umrzesz po kilku chwilach; zatem musisz wziąć substancje i dobrobyt i 
oddać ponownie, w przeciwnym razie twoje błogosławieństwa dobrobytu obumrą! – Musi być ciągła akcja otrzymywania i 
dawania!  Tak jak wdech i  wydech pracują razem dając życie i  błogosławieństwa!  Zrób swoją część i  oczekuj,  a  stanie się to  
rzeczywistością tak, jak twój wdech i wydech! – Pan Jezus zaopatrzy wszystkie twoje potrzeby według Jego bogactwa w chwale!  
(Fil. 4:19) To tak jak oddychanie, tak łatwe, jak Pismo, Łukasz 12:24-32, dotyczące kruków i lilii! Gdzie Jezus powiedział, spójrz,  
jak lilie rosną: nie trudzą się, nie przędą, a Salomon nie mógł nawet porównać się z nimi w całej swej (okazałości) chwale! O ileż 
bardziej On cię przyodzieje! Werset 31, „Staraj się najpierw o królestwo Boże, a wszystkie te rzeczy będą ci dane”. I mówi 
również, „Nie lękaj się mała trzódko!” Spójrz, Jezus stoi przy tobie, tak samo, jak przy lilii! To mówi, miej wiarę! Jan 14:14, 
„Jeżeli o coś prosić będziesz w Moim imieniu, Ja to spełnię!” – Bez względu, w jakim stanie jest teraz twoje ciało lub finanse, Pan  
podwoi to, gdy wierzysz! Hiob był w poważnym stanie, a jednak Pan podwoił to, co kiedykolwiek wcześniej miał! (Hiob 42:10) – W  
Hiobie  38:31  Pan  objawił  Hiobowi  w  porównaniu  z  niebiosami,  że  Pan  mógł  związać  błogosławieństwo,  bądź  wypuścić  
błogosławieństwo! Mówiąc o związaniu słodkich wpływów Plejad lub rozluźnianiu więzów Oriona! To był przykład, a jeżeli to  
konieczne, Bóg uczyni wszystko, by dać Jego błogosławieństwa! – W Mat. 18:18 idzie dalej mówiąc, „cokolwiek zwiążesz na 
ziemi, zostanie związane w niebie i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie!”  – Amen! – To pokazuje 
nam, że Bóg może związać, albo może On rozwiązać błogosławieństwo; ale wolałby On raczej rozwiązać błogosławieństwo niż 
związać!  Łukasz 6:38, „Daj, a będzie ci dane! Kontynuuje, mówiąc, miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad  
brzegi! Zasiej swoje ziarno, oczekuj żniw cały rok!” II Kor. 9:6, „Ten, który hojnie zasiał, hojnie też zbierać będzie!” – Prz.  
3:9-10, „Czcij Pan z majętności twojej, a twe spichlerze napełnią się!”

„Pan bardzo pragnie pomyślności swoich dzieci, by ewangelia mogła iść po całej ziemi! Ty, drogi partnerze, możesz nie być w 
stanie iść  sam, lecz możesz być związany z wysyłaniem wiadomości  ewangelii  przez moją literaturę,  gdy pracujemy razem i  
możesz otrzymać nagrodę proroka w błogosławieństwach tutaj i w niebie!” (Mat. 10:41-42) „I było to tylko za danie kubka wody,  
co Bóg uczyni dla ciebie za oddanie twoich rzeczy!” W Pwp. 8:18, „Pamiętaj o Panu, Bogu twoim: ponieważ to On dał ci moc, 
by się bogacić!” W Koh. 5:18 Pan mówi, że dobrze dla człowieka, by cieszyć się z dobra całej jego pracy, którą wykonywał  
w ciągu dnia,  przez wszystkie dni swojego życia!  W wersecie 19 mówi,  „Ponieważ Bóg dał mu bogactwa i  dobrobyt, 
ponieważ jest to darem Boga”. I  jest to wolą Bożą, by obdarzać tych, którzy pomagają w Ewangelii! I Krn. 29:28 objawia, że  
Dawid był pełen dni, bogactwa i chwały! – (Zauważyłem, że gdy zacząłem robić ten list specjalny wcześnie rano, że słońce właśnie  
wyszło zza wzgórz! Zaczyna świecić przez okno na moją twarz, gdy piszę te słowa). Cóż za błogosławieństwa Pan ma dla tych,  
którzy pozostają stanowczy i prawdziwi! Duch Święty po prostu tryśnie nad tobą, chwal Pana, świecąc błogosławieństwem.

„Pisma są pełne obietnic dobrobytu dla tych, którzy wspierają Jego dzieła”.  Ps. 105:37, „On wyprowadził ich również ze 
srebrem i złotem: i nie było ani jednej słabej osoby pośród ich plemion”. werset 41 wspomina, „On otworzył skałę i wyszły 
błogosławieństwa!” „Oto powiedział Pan, przeczytaj Prz. 11:25, Dusza szczodrobliwa będzie obfita: a ten kto napoi, będzie 
sam napojony!” Aby pomóc przesłać dobrą wiadomość jest życie spełnienia i radości!  Jezus uczyni sposób dla ciebie,  aby to 
zrobić!  Jan  16:23,  „W  tym  dniu,  o  cokolwiek  poprosisz,  On  ci  to  da!”  Przeczytaj  Joz.  1:7,  „Abyś  prosperował  dokądkolwiek 
pójdziesz!” – Ps. 1:3, „I cokolwiek uczynisz, ma powodzenie!” Pwp. 28:12, „A Pan otworzy Swój dobry skarbiec dla ciebie!” – Gdy  
otwierasz swój dla Niego, On otworzy Jego dla ciebie! Mat. 7:7, „Poproś, a będzie ci dane; szukaj, a znajdziesz!” – Uwierz Jego 
prorokom, a będzie ci się wiodło! (II Krn. 20:20) „Pan nie zmieni tego, co powiedział!” (Ps. 89:34) – To jest godzina by Jezus, 
błogosławił tym, którzy pomagają w żniwach. Obiecał On bogate zbiory! (Jakub 5:7 – Marek 4:20) – „Niektóre trzydziestokrotne,  
niektóre sześćdziesięciokrotne, a niektóre stokrotne”. W wersecie 29. – Jest wiele więcej Pism, które dotyczą Bożych obietnic, a 
teraz są tu niektóre Pisma opisujące wiarę uzdrawiania:

Dzieje 4:30, „Bóg wyciąga swoją rękę, by uzdrowić!” Dzieje 10:38, „Jezus uzdrowił WSZYSTKICH, którzy byli chorzy i uciskani  
przez diabła!” Mat. 9:35, „Jezus uzdrowił wszystkie schorzenia i choroby pośród ludzi”. I ta obietnica jest także dla CIEBIE! 
Mat. 4:23, „Jezus głosił i uzdrawiał WSZYSTKIE choroby pośród ludzi!” On chce cię teraz dotknąć, domagaj się tego!  Ps. 103:3, 
„Kto wybacza wszystkie twe nieprawości; kto leczy wszystkie twe choroby!” Ps. 107:20, „Posłał On swoje słowo i uleczył ich!” 
A moc Pana jest teraz obecna nad tobą, by leczyć i dawać dobrobyt, gdy wierzysz, począwszy od tego dnia! – Łukasz 5:17-20 –  
„Jesteśmy  współdziedzicami  tego,  co  Pan  ma  przez  wiarę!”  Ag.  2:8,  „Pan  posiada  to  wszystko,  wliczając  srebro  i  złoto!”  –  
Uzdrowienie i błogosławieństwa dobrobytu należą do ciebie! DZIAŁAJ! – „Oto, powiedział Pan Jezus, zakończmy tym Pismem, 
III  Jan 1:2, „Umiłowany, pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i  abyś był zdrów, tak jako się dobrze 
powodzi duszy twojej!” Zatem zgódźmy się wszyscy razem na Jego błogosławieństwo! (Mat. 18:19)

W Szczodrej Miłości i Błogosławieństwach Jezusa,

Neal Frisby
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