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WIECZNE SŁOWO BOŻE

„W tym liście, sprawdzimy obietnice Boże i zobaczymy co zrobił On dla nas wszystkich!” – „Po pierwsze, ustalmy jedną rzecz, ludzie 
na tej ziemi po prostu nie zdają sobie sprawy jak wielki i mocny jest Pan Jezus! – To wykracza poza rozumowanie, ale swoim  
wybranym, objawia On dużo z Jego potęgi i władzy! – On jest ten wszechmocny i nieskończony!  – Nie ma chorób, modlitwy, czy 
też problemu zbyt trudnego,  by sobie z  nim nie poradził!  – On wie o wszystkich rzeczach, które potrzebujesz nawet przed twoją 
modlitwą! . . . On zna każde uzdrowienie i cud naprzód, które będą wykonane Jego dzieciom! . . . Nawet ci, którzy przychodzą i odchodzą 
od Niego! . . . On wie o tym wszystkim wcześniej!”

„Boże wieczne Słowo nigdy nie zawodzi, ani się nie zmienia! – Mówi, On ogłosił koniec już od początku! – I od starożytnych czasów,  
rzeczy, które jeszcze nie są wykonane, mówiąc, Mój zamiar ostoi się i dokonuję WSZYSTKIEGO czego zechcę!” – Ps. 119:89, 160, „Na 
zawsze, o Panie, Twoje Słowo trwa w niebie. Twoje Słowo jest prawdą od początku!” – „Teraz objawia On władzę, jaką da tym, którzy są 
wystarczająco odważni, by wymówić tylko Słowo do Niego!” – Iz. 45:11-12, „Zaprawdę, powiedział Pan, Święty Izraela, poproś 
Mnie o rzeczy przyszłe dotyczące moich synów i ‘rozkazuj co do dzieła rąk Moich’!” – „Ja stworzyłem świat i człowieka na nim:  
Ja, nawet moimi rękoma rozpostarłem niebiosa i rozkazałem wszystkim jego zastępom.” – „Słowo rozpostarłem udowadnia, że 
żyjemy w rozszerzającym się Wszechświecie! . . . Naukowcy mówią, że jest to stworzone i przemieszcza się od nas z prędkością światła! 
– Nieskończony stwarza królestwa bez końca!” – „Kiedy Pan sprawił, że Hiob nie myślał o swoich problemach, On zaczął mu objawiać,  
jak wielkie jest Jego stworzenie; a Hiob zdumiał się nad Jego cudami! – Było to w tym momencie, kiedy przestał widzieć ciemną stronę  
swojej choroby i zaczął widzieć pozytywną stronę swoich błogosławieństw! – I modlił się za swoich przyjaciół i został uzdrowiony!”

„Teraz pamiętaj, co powiedział Pan w związku z pracą, ‘Moich rąk rozkazuj Mi!’ – Innymi słowy, On stworzył cię własnymi rękoma, i 
przez twój rozkaz będzie uzdrawiał, obdarzał i da ci sukces! – W innym miejscu mówi, powiedz tylko Słowo! – Człowiek musi trwać w 
obietnicach Bożych i ufać w pełnej wierze.  Jeżeli wierzysz, wszystkie Jego obietnice staną się rzeczywistością!” –  „Usłysz to znowu, 
powiedział  Pan,  ponieważ  moje  obietnice  są  prawdą  od  początku!  –  Ja  jestem  krzewem  winnym,  a  wy  jesteście 
winoroślami. . . . Dlatego obdarzę cię i podtrzymam w ciągłych cudach, gdy będziesz w potrzebie!” . . . „Jeżeli trwacie we Mnie,  
a Moje Słowa trwają w was, proście o cokolwiek chcecie, a będzie wam dane!”  – „Kiedy to ostatnie zdanie, zostało przekazane, od 
razu wiedziałem, że jest w 100 procentach z Pisma i szybko znalazłem je w Janie 15:7! – On także mówi, że jeżeli nie masz wątpliwości  
w swoim sercu,  będziesz  miał,  cokolwiek powiesz!”  (Marek 11:23) – „Nasza  wiara  wprawia  Jego obietnice  w ruch,  stają  się  one 
aktywne i żywe w naszych namaszczonych słowach! – Ponieważ mówi On, że jeżeli poprosisz (rozkażesz) o cokolwiek w Moim imieniu, 
zrobię to! (Jan. 14:14) –Każda z tych niesamowitych obietnic była zrobiona bezpośrednio dla nas wszystkich!” 

„Jak wiara wreszcie urosła, Jezus powiedział, ‘WSZYSTKO jest możliwe dla tych, którzy wierzą!’ I nic nie będzie niemożliwego dla  
tych, którzy wiernie wierzą! (Mat. 17:20) – Jezus daje nam CAŁĄ władzę nad siłą naszego wroga!” (Łukasz 10:18-19) – „Jesteśmy 
wolni od wszelkich grzechów i chorób. To jest bazowane na wierze twardej jak skala w naszego Odkupiciela! – Jezus objawił nam 
obietnice nieskończonych możliwości naszej wiary!” –  „On poniósł nasze bóle i choroby! (Iz. 53:4) – W Jego ranach jesteśmy 
uzdrowieni!” (Iz. 53:5)

Jezus powiedział, „pracę, którą robię, i wy będziecie robić, a nawet większe rzeczy niż te będziecie czynić!” – „Objawiając nam, by  
oczekiwać wspaniałych cudów gdy wiek się kończy! –  Jak On powiedział tylko Słowo, jest nam dana władza, by rozkazywać i 
wymówić  Słowo!” – „Jezus  przemówił  do  żywego  drzewa  figowego  i  ono  umarło!  (Mat.  21:19)  –  Przemówił  On  do  umarłego 
człowieka, a ten stał się żywym! (Jan 11:43) – Przemówił On do kobiety, a gorączka opuściła ciało!” (Łukasz 4:39) . . . „Powiedział On do  
kobiety, która nie mogła wstać, a następnie stanęła prosto!” (Łukasz 13:12) – W Starym Testamencie przemówił On do kawałka drewna 
i stało się ono żywe! (Lb. 17:22 (8)– W Nowym Testamencie przemówił On do zmarłej dziewczynki i znowu była żywa!” (Marek 5:42) – 
„W Starym Testamencie przemówił  On do morza,  a  ono zaczęło się  burzyć i  szaleć!  (Jonasz 1:4) – W Nowym Testamencie Jezus  
przemówił do wzburzonego morza, a ono się uspokoiło!” (Mat. 8:26)

„W Starym Testamencie przemówił On do ryby i połknęła ona człowieka! (Jonasz 1:17) – W Nowym Testamencie przemówił On do 
ryby, by wyciągnąć monetę!” (Mat. 17:27) – „Przemówił On do krzewu rycynusowego, a ten urósł w jedną noc! (Jonasz 4:6) – Następnie 
rozkazał  robakowi,  a  ten  zniszczył  krzew!”  (Werset  7)  –  „On  powiedział  Żydom,  zburzycie  tę  świątynię  (ciało),  a  Ja  w  3  dni  ją 
odbuduję!”  –  „On  przemówił,  a  cała  armia  Asyryjska  oślepła;  następnie  z  litości,  On  uzdrowił  ich  wszystkich!”  –  „W  Nowym 
Testamencie, z litości, uzdrowił dziesiątki ślepych! – Widzimy również w tym, że nawet natura i żywioły są Mu posłuszne!”

„I mówi On, że dał nam rozkazującą moc, by powiedzieć tylko Słowo w wierze – Amen!” – „To tak jakbyśmy nadal mogli głośno  
słyszeć, rozbrzmiewające słowa Jezusa,  ‘Wszystkie rzeczy są możliwe dla tego, który wierzy’!” – Ps. 103:2-3, „Nie zapominaj o 
WSZYSTKICH  Jego  dobrodziejstwach.  Kto  wybacza  ci  wszystkie  twoje  nieprawości,  Kto  leczy  wszystkie  twe  choroby!”  – 
„Widzimy więc, że ten, który mieszka w cieniu Wszechmocnego, otrzyma i sprawi wielkie cuda! Doszliśmy do tego, że do czegokolwiek  
Jezus powie, było to posłuszne Jego głosowi! Czy byłaby to choroba, lub żywioły, były one posłuszne Jego Słowom!” – „A z Jego Słowem  
w nas możemy uczynić wspaniałe rzeczy!” – „Gdy ten wiek się zamyka, wchodzimy w nowy wymiar (demencje) wiary, gdzie nic  
nie będzie niemożliwe, rosnąc ku wierze pobrania!” – „Więc, z wielkim oczekiwaniem módlmy się i wierzmy wspólnie, tak, jak On 
chce i jest dobrej woli w twoim życiu!” 

W Jego Obfitej Miłości,
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