
    
MOŻLIWOŚCI WIARY

„Jezus powiedział nam, by nasze serce się nie trwożyło. Powiedział On, pokój Mój wam daję, pokój mój zostawiam wam, by wasza  
radość mogła być pełna!” – „Pisma mówią, On pocieszy i da zdrowy umysł i serce swoim ludziom podczas tych niebezpiecznych i  
niepewnych czasów zbliżających się  do ludzi”.  – „Jezus powiedział,  nie bójcie się;  Ja  jestem z wami nawet do końca wieku! On 
powiedział, Bądź dobrej myśli, twoje grzechy są wybaczone, powstań i przyjmij uzdrowienie lub cokolwiek, co możesz potrzebować,  
powiedział Pan!” – Jer. 33:3, „Wezwij mnie, a ci odpowiem i pokażę ci wielkie i wspaniałe rzeczy, o których nie wiesz!”  – Z 
pewnością On tak uczyni w nadchodzącym czasie. – Oraz werset 6 jest dla nas dzisiaj. „ Oto Ja przywiodę ich do zdrowia i uleczę, a 
uzdrowię ich i ujawnię im obfitość pokoju i prawdy.” „Oto, powiedział Pan, czy nie pamiętasz Pism, o którym mówiłem, dotyczących 
ciebie? Marek 9:23, Jeżeli wierzysz, wszystkie rzeczy możliwe są dla tego, który wierzy! – To Pismo jest dla każdego z nas! – I 
przez wiarę jest to nasze!” – „Możliwości wiary i to, co On nam da jest naprawdę niesamowite! – Tak jak mówią Pisma, nic nie będzie  
niemożliwe dla tego, kto działa według Moich obietnic!”

„Wielu partnerów z mojej listy otrzymują te rzeczy, o których mówimy, a także dodatkowo wiedzę i objawienie końca czasu! I inni 
otrzymają więcej z biegiem czasu! – Moi partnerzy i ty jesteś na mojej liście, ponieważ Bóg chce ci pomóc i cię prowadzić.  Przez 
boską  opatrzność  powołał  Swoich  ludzi  i  objawia  się  im  przez  Jego  Słowo  i  silne  namaszczenie!  –  Zatem,  otrzymujesz 
literaturę, ponieważ Bóg zapewnia sposób, by cię prowadzić i przygotować na Pobranie i niebo! – On chce, abyś mu zaufał i wierzył 
w  Niego  całym  swoim  sercem,  a  nie  będziesz  rozczarowany!  Z  pewnością  w  przyszłych  dniach,  będziesz  potrzebował  Jego 
kierownictwa jak nigdy wcześniej, ponieważ czas się zamyka!” – Jest tutaj obietnica, którą ludzie czytając pomijają, lecz oznacza  
dokładnie to, co mówi. – Mat. 7:8, „Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Mówi, 
że każdy kto prosi, otrzyma! – To jest dokładnie tak, lecz musisz nad tym pracować i wierzyć w to, a wtedy nastąpi pojawienie się  
tego!”

„Pisma mówią, Wierzcie, że otrzymacie, a będziecie mieć! (Marek 11:24) – Pisma mówią, Uwierz, a zobaczysz chwałę Bożą 
w działaniu!” – „Jezus daje nam moc nad całą mocą wroga”. (Łukasz 10:18-19) – Jezus uczynił cię wolnym, w rzeczy samej jes teś 
wolny. Zaakceptuj to! (Jan 8:36) – Dzieci wiary zostały uwolnione, zaakceptuj wszystkie Jego obietnice w swoim sercu, a staną się 
żywe, gdy modlimy się razem!  Ponieważ mówi,  „Jeżeli  dwoje zgodnie o coś prosić będzie,  tak się stanie!” (Mat.  18:19) – 
„Wszystkie rzeczy, o które prosisz wierząc, otrzymasz!” (Mat. 21:22)  – „Pisma mówią, Trwaj w Chrystusie, a tak się stanie. 
Cokolwiek chcesz, wyznaj, że wierzysz, ufasz i trwaj w tym stanowczo! Możesz być zaskoczony, tym, co Jezus może dla ciebie zrobić, 
gdy praktykujesz swoją wiarę i ćwiczysz swoją pozycję jako wierzący, ponieważ przez wiarę On dał ci przewagę nad jakimkolwiek 
rodzajem konfrontacji lub chorób, które przyjdą na twoją drogę. Jezus pokonał szatana, grzech i chorobę dla nas, lecz człowiek musi 
w to wierzyć, by mogło się to objawić!” – „Jezus powiedział, Te dzieła i większe dzieła będziecie czynić! (Jan 14:12)  – A jeżeli 
dowiesz się kim jest Jezus, tak jak zrobił to Filip, wzmocnisz swoje namaszczenie i wiarę wielokrotnie!” (Przeczytaj werset 8 i 9).

Wiele razy widzimy tu cuda,  mające miejsce bardzo szybko,  podobnie jak w tym Piśmie w Mat.  8:3,  „I  natychmiast został 
oczyszczony z trądu!” – Łukasz 13:13, „I natychmiast wyprostowała się i wychwalała Boga!” – „A w ciągu godziny, wyleczył On 
całe mnóstwo chorób i zarazy!” (Łukasz 7:21) – „Teraz zacznij akceptować to i wierzyć, trwając w ufności każdego dnia. Pamiętaj, 
kiedy otrzymasz nagle lub powoli, to nadal oznacza cud! – Czasami jest to stopniowe, ale bardzo często będzie to natychmiast!” – 
„Jest to w zależności od tego, jak człowiek używa swojej wiary. Również możemy wierzyć w twórcze cuda. Jezus ukazał swoją moc, 
by tak czynić, kiedy stworzył nowe ucho, które zostało odcięte”. (Łukasz 22:50-51) – Wychwalaj Go!

„Spójrz i zobacz, jak wspaniała jest wiara, bo twoja wiara może być nieskończona! – Kiedy wierzysz i otrzymujesz zbawienie, 
masz wieczne życie i żyjesz na zawsze w wieczności! – Zatem widzisz, twoja wiara jest nieskończona! – Naucz się jak jej używać jeśli  
chodzi o obietnice Pańskie, a z pewnością będziesz się radował!” – „Jezus powiedział, O cokolwiek poprosisz w Moim imieniu, Ja 
to  uczynię!  –  Mówi  dalej,  Poproś  o  cokolwiek  w moim  imieniu,  a  Ja  to  zrobię!”  (Jan  14:14)  –  „W  rzeczywistości,  Stary 
Testament pokazuje nam obfitość Jego obietnic. I mówi również, Nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!”  Ps. 103:3, 
„Kto przebacza wszystkie twoje nieprawości; kto leczy wszystkie twoje choroby! – I dla tych, którzy prawdziwie ufają i wierzą i 
mogą to otrzymać, boskie zdrowie oraz odnowa energii i młodości!” (Werset 5) –  „Paweł powiedział, mogę uczynić wszystkie 
rzeczy w Chrystusie, który mnie umacnia!” (Fil. 4:13) Werset 19 mówi, „On zaspokoi wszystkie twoje potrzeby!”

„Przez działanie i wiarę, ty również będziesz zwycięski. I dla wszystkich tych, którzy potrzebują, bądź którzy mają znajomych 
chcących zbawienia, Biblia mówi, że On ma studnię i wody zbawienia! A Jezus powiedział, zaczerpnijcie darmo wody życia!” – W 
tym Piśmie On pokazuje nam swoje wielkie miłosierdzie.  I Jan 1:9, „Jeżeli wyznamy nasze grzechy, On jest skłonny wybaczyć 
nam nasze winy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości!” – Jest On również stanowczy w swoich obietnicach dla ciebie,  lecz 
musisz być wierny i ufać jakim On jest!” – „Zatem widzimy, możliwości wiary są nieskończone! Módlmy się i wierzmy wspólnie, że 
Bóg wyleje Jego błogosławieństwa na ciebie i wszystkich Jego ludzi, którzy ufają!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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