
JEZUS POWIEDZIAŁ, ŻE WSZYSTKO JEST MOŻLIWE – MAREK 9:23 

W tym liście  specjalnym porozmawiajmy o budowaniu twojej  wiary;  uzdrawianiu i  cudach dla ciebie;  darze od Boga!  
„Wszystko to jest twoje przez akceptacje!” – „Tak, jak powiedział Jezus, Wszystko jest możliwe dla wierzącego!”

„Jego miłosierdzie i boska miłość dla ciebie jest większa niż kiedykolwiek!” – Nie ważne co mówi Szatan, czy to co mówią ci 
konfrontacje ciała, „Jezus jest twoją stałą ochroną w czasach problemów; i wybaczy ci wszystkie twoje nieprawości i uleczy  
wszystkie twoje choroby!” – Jak Dawid potwierdził to, co Jezus zrobi dla nas dzisiaj. Nie zapominaj, że to są wszystkie twoje  
korzyści.  Psalm 103:1-5, „Błogosław duszo moja Pana, i całe moje wnętrze – święte imię Jego! Błogosław duszo moja  
Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie  
twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy Cię łaską i zmiłowaniem, On twoje usta nasyca dobrami:  
odnawia się młodość twoja jak orła”.

Pewnego razu Pan uwolnił i uzdrowił cały naród i zaspokoił ich potrzeby! – Ps. 105:37, „On wyprowadził ich również ze 
srebrem i złotem: i nie było ani jednej słabej osoby pośród ich rodów”. – On wyprowadził swoich ludzi z radością i jego 
wybranych z zadowoleniem! (werset 43) – „Zatem czym bardziej zbliżamy się do pobrania, tym więcej uczyni On dla ciebie, 
moich partnerów, gdy zbliżamy się do tego cudownego momentu Jego powrotu!” Przez Jego rany jesteś uzdrowiony. (Iz. 53:5) – 
„Odnośnie końca tego ostatniego wieku kościoła, znajdujemy się w ostatniej godzinie! Drzwi się zamykają – Wołanie o północy 
zdecydowanie rozlega się pośród nas! Wykrzyknijmy zwycięstwo!”

I widzimy, że Pan nie tylko uzdrowi i uczyni dla ciebie wiele cudów, ale zaspokoi potrzeby swoich ludzi, ponieważ czas jest  
krótki, a żniwa będą szybką i krótką pracą! – Oto niektóre biblijne obietnice dla ciebie! – Marek 9:23, Wszystko jest możliwe dla 
tego, kto wierzy i działa według Jego Słowa! – Mat. 7:7, „Poproś, a będzie ci dane; szukaj, a znajdziesz; pukaj, a będzie ci 
otwarte”. – Jezus powiedział,  „Powiedz tylko Słowo!” – W niektórych przypadkach, możesz rzeczywiście powiedzieć tylko 
słowo, a twoja prośba zostanie spełniona! – Pewnego razu Jezus w cudowny sposób nakarmił 4000 ludzi. (Mat. 15:32-38) – 
Innym razem nakarmił On 5000 mężczyzn nie licząc kobiet i dzieci. (Mat. 14: 15-21) – Więc bez względu na warunki i 
czasy, będzie dla Niego łatwym zaspokoić ciebie, lub odpowiedzieć na jakiekolwiek potrzeby rodzin moich partnerów! – Prz.  
3:10, „A moje spichlerze będą wypełnione!” – Łukasz 6:38, „Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną 
i opływającą!” Pamiętaj również, że Jezus karmił Izraelitów (całe 2 miliony) każdego dnia na pustyni manną z Nieba.  
(Wj. 16:4-15) – „Wielki jest nasz Bóg!” powiedział On, Ja odnowie! (Joel 2:25) – On nie zapomni o odnowieniu, które obiecał 
Swoim ludziom w naszym Wieku Kościoła!

„Wkrótce ta planeta przejdzie przez niektóre kataklizmowe zmiany nie widziane przez tysiące lat!” Wydają się one takie, jak 
podczas dni tego pisma Rodz. 10:25, gdzie mówi, że w czasach Pelego; ziemia została podzielona. – Najwyraźniej (nastały) 
powodzie, trzęsienia itd. Jesteśmy w chwili dla niektórych szybkich kataklizmowych zmian! „Czas żniw wkrótce się kończy i 
Jezus niebawem zabierze swoje Dzieci do góry!” – „Roztropni zrozumieją, powiedział Jezus!” Bez wątpienia, początki tych 
pism nie są daleko. (Ap. 6:12-14 – Iz. 24:1)

                                                                                                                                     
Ci, którzy zaufali Panu,
odzyskują siły; Wzbiją się oni na 
skrzydłach jak Orły; Będą biec bez 
zmęczenia; I będą iść bez znużenia. 
Iz. 40:31 

W Jego szczodrej miłości,

Neal Frisby
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