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WIARA I POKRZEPIENIE 

„Świat  wchodzi  w  fazę,  w  której  nie  potrafi  poradzić  sobie  ze  wszystkimi  swoimi  problemami.  Ta  ziemia  jest  bardzo 
niebezpieczna; czasy są niepewne dla jej przywódców! – Narody są w rozterkach! Zatem, w pewnym momencie, dokonają oni 
złego wyboru przywódcy, po prostu dlatego, iż nie wiedzą, co przyniesie przyszłość! . . . Lecz my, którzy mamy i kochamy Pana, 
wiemy co jest przed nami! A On z pewnością poprowadzi nas przez jakikolwiek niepokój, niepewność czy problemy!”

„W tym liście specjalnym, podbudujemy wiarę i damy pokrzepienie dla każdego aspektu twojego życia! Chociaż Jego dzieci są  
testowane, by dowieść swojej wiary, są one także nagradzane! – Pan jest dobry dla tych, którzy są niezłomni i wierzą Jego Słowu. I  
jest On pełen współczucia!” – Ps. 103:8, 11, „Miłosierny Pan i łagodny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę. Bo jak niebo wysoko  
jest nad ziemią, tak wielkie jest Jego miłosierdzie dla tych, co się Go boją!” – Jeżeli Jego dzieci popełnią błąd, jest On pomocny i  
pełen łaski, by wybaczyć! –  Mich. 7:18, „Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość . .  .  bo upodobał on sobie 
miłosierdzie!” – Jeżeli  szatan próbuje potępić cię za coś,  co powiedziałeś,  lub za coś,  co nie jest przyjemne w oczach Pana,  
człowiek powinien zwyczajnie przyjąć przebaczenie Boże, a Pan pomoże ci stać się silniejszym! . . . a twoja wiara się zwiększy i  
odciągnie cię od problemów z jakimi się zmagasz! Kiedy ludzie tak czynią, widzimy, jak ogromne cuda mają miejsce! – „Pan Jezus 
nigdy nie zawiódł, uczciwego serca, które Go kocha! I On nigdy nie zawiedzie tych, którzy kochają Jego Słowo i oczekują 
Jego przyjścia!”

„Jest On Bogiem cudów i wspaniałości!” Tak, jak mówi Biblia, „Nie ma niczego, co byłoby zbyt trudne dla Pana do zrobienia dla  
każdego człowieka!” – W rzeczywistości, Jezus powiedział, „Wszystko jest możliwe dla tych, którzy działają według swojej wiary i  
Jego obietnic!” I czym więcej ćwiczysz swoją wiarę w silnej determinacji, bez względu, co diabeł lub negatywne moce ci mówią,  
twoja wiara stanowczo stanie się większa! – Staniesz się bardziej zdecydowany i pewny siebie!

„Na tym liście specjalnym znajduje się pełne mocy namaszczenie i zwiększy ono twoje zaufanie w Jego obietnice w czasie 
potrzeby! Jeżeli  kochasz Jego obietnice i ten list,  wtedy wiesz,  że jesteś dzieckiem Pana! I  obiecał On, że poprowadzi w tych  
ostatnich dniach. On nie zawiedzie, lecz zdecydowanie przeprowadzi cię, stojąc przy tobie cały czas. Jezus jest twoją tarczą, 
twoim przyjacielem i Zbawcą! Wiele rzeczy przydarzy się temu narodowi i jego ludziom, lecz obietnice Boże są pewne i  
nie zapomni On tych, którzy o Nim nie zapominają oraz tych, którzy pomagają w Jego żniwach!”

„Nie zapominajmy o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pan obiecał dać uzdrawianie, boskie zdrowie; nawet odnowić starsze 
ciało i wydłuży jego czas życia!” (Przeczytaj Ps. 103:2-5) – „Tak, jak widzimy, w tych następujących Pismach, Pan mówi, nie myśl,  
ani nie martw się o rzeczy, których potrzebujesz, po prostu zaakceptuj Jego obietnice przez wiarę, On dostarczy ci, cokolwiek  
będziesz potrzebował! – Pan mówi, że karmi On ptaki w powietrzu. I lilie na polu, rosną i się nie trudzą. Pan mówi, Czy wy nie  
jesteście ważniejsi niż one?” (Przeczytaj Mat. 6:23-33) – „On troszczy się o ciebie i bezpiecznie przeprowadzi cię przez każdą 
sytuację i  będzie cię obdarzał każdego dnia!” –  Jezus powiedział,  „Ani strach, ani zmartwienie nie zmienią problemu; nie 
pozwól przyszłości cię niepokoić. Lecz, z drugiej strony, On mówi, że wiara zmieni dla ciebie rzeczy i da ci wgląd!” (Mat. 6:34, oraz 
przeczytaj wersety 27-28)

Odnośnie uzdrawiania i cudów, Jezus powiedział do kananejskiej kobiety, „O, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak  
chcesz!” (Mat. 15:28) – Nieograniczona moc! Do trędowatego, „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. (Łukasz 17:18) – „Masz w  
sobie nasienie wiary. Uwolnij ją!” – Do kobiety, która była grzesznicą, Jezus powiedział, „Twoja wiara cię ocaliła; idź w pokoju!”  
(Łukasz 7:50) –  Do setnika, Jezus powiedział,  „Idź,  niech ci  się stanie,  jak uwierzyłeś!” (Mat.  8:13)  – W innym miejscu 
powiedział On, „Córko, bądź pocieszona, twoja wiara cię uzdrowiła!” – Do Jaira, którego córka umarła, powiedział On, „Nie bój się,  
wierz tylko, a będzie ocalona”. (Łukasz 8:50) „I to jest dokładnie co się stało. Wychwalaj Go!”

„Zatem widzimy,  że  przez wiarę  wszystko jest  możliwe i  nic  nie  jest  niemożliwe!  (Marek 9:23)  – „Wiara człowieka może  
urosnąć tak silnie, że faktycznie może przenosić górę!” (Marek 11:22-23) – „Jezus wzywa nas do wiary; mówi, że przez wiarę, 
rzeczy, jakich kiedykolwiek pragnąłeś, kiedy się modlisz, wierząc, możesz je mieć!” (Marek 11:24) – „Widzimy więc, że te obietnice 
są dla nas wierzących! I uwierz mi, widzimy je jak często występują i w naszej codziennej poczcie mailowej, cuda się dziej ą! Jezus 
jest gotów spełnić potrzeby jakie masz”. – Są tutaj pewne pokrzepiające Pisma dotyczące dobrobytu. –  Mal. 3:10, „Wypróbuj 
mnie teraz, powiedział Pan. I mówi, wyleje On na was błogosławieństwa! .  .  .  Pan uczyni cię bogatym w dobra. (Pwp.  
28:11) – Daj, a będziesz mieć skarby w niebie!” (Mat. 19:21) – „Nie ma takiego banku na całym świecie, który może ci dać z 
powrotem dywidendy na twoje pieniądze, tak, jak to robi Pan! – Nie tylko obdarza cię w tym świecie (materialnie), lecz także w  
świecie duchowym, nadchodzące życie wieczne! . . . Zatem widzimy, że Słowo Pańskie jest wypełnione dobrem i cudami każdego  
rodzaju!” I On mówi, „Wierz tylko, a będziesz mieć, cokolwiek powiesz!” (Marek 11:22-23)

W Jego Szczodrej Miłości,
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