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TAJEMNICA CIĄGŁEGO ZWYCIĘSTWA!

„Pan objawił mi, że siły zła próbują prześladować i przygnębiać, starają się zabrać radość Chrześcijanom na całym świecie, w tym 
najbardziej ważnym czasie! – Szatan próbuje w każdy możliwy sposób w jaki potrafi zniechęcić tych, którzy służą i pomagają w 
pracy Pana! – Bez względu na to jaka jest twoja sytuacja, masz zwycięstwo! Jezus cię usłyszał! Gdy się modlisz, boska miłość i wiara 
pokonają wroga!” 

Napiszę pewne budujące Pisma dla tych,  którzy  czytają ten list:  ...  „Ponieważ Bóg nie dał nam ducha bojaźni; lecz mocy i 
miłości oraz trzeźwego myślenia!” (II Tim. 1:7) ... Miłość i wiara przezwyciężą strach! – Zaufanie buduje pewność”. (Dz. 10:38) ...  
„Zgodnie z Pismami szatan jest prowokatorem umysłowych zamieszań i niepokoju, które się szerzy! – Jednym z jego narzędzi jest 
stres. Diabeł będzie próbował zaprzątać twoje myśli tysiącem nieważnych rzeczy i problemami, abyś zaniedbał ważne sprawy! – 
Inną pułapką diabła jest martwienie ludzi rzeczami, które same znajdą rozwiązanie w swoim czasie! ... Czasami ludzie martwią się,  
jak uda im się wypełnić pewne obowiązki,  rachunki, itd. lecz Pan z całą pewnością obdarzy tych, którzy pomagają w Jego pracy!” 
(Możemy dodać do tego spostrzeżenie. Moi partnerzy naprawdę otrzymali błogosławieństwo według listów, które otrzymujemy!) 
„Wychwalaj Go, a więcej przyjdzie na twoją drogę!”

Jezus powiedział, „ Pokój Mój wam daję. Niech się nie trwożny serce wasze, ani nie lęka!” (Jan 14:27)  ... „Teraz posiadasz ten 
pokój, oczekuj i pozwól temu znaleźć przebieg w sobie! ... Pokonałeś kłamstwa diabła, ponieważ królestwo Boże jest już w tobie!” 
(Łukasz  17:21)  ...  „Tak,  jak  człowiek  myśli  w  swoim  sercu,  takim  też  jest!”  (Prz.23:7)  ...  „Tajemnicą  ciągłego  zwycięstwa  jest 
strzeżenie umysłu, tak, by wróg nie mógł wtargnąć! Wielu Chrześcijanom to się nie udaje. Diabeł kłamie nowo nawróconego, że 
stracił on swoje uczucie i dlatego nie jest już uratowany. To kłamstwo! – Nie zawsze kierujemy się uczuciami, zawsze kierujemy się  
wiarą! –  Paweł mówił, nie chodzimy przez to co widzimy, ale przez wiarę!” ...  „Innemu powiedział on (diabeł), że nigdy nie 
zostanie uzdrowiony, lub, że straci swoje uzdrowienie. To nie jest prawdą, a jeżeli będą oni słuchali i przyjmowali jego sugestie,  
wtedy będzie on powtarzał to i prowadził do gorszego stanu rzeczy! – Co jest odpowiedzią? Zwycięstwo leży w duchu i umyśle.  
Nasza walka nie jest przeciwko ciału i krwi, lecz jest przeciwko niewidocznym duchowym mocom! – Musimy odrzucić ich sugestie.  
Szatan próbuje przyczynić się do negatywnego myślenia. Lecz ty musisz trwać w pozytywnych myślach wiary, a ona wypędzi te 
negatywne!”

„Krok po kroku szatan prowadzi człowieka do opresji, a następnie do depresji. Depresja jest prawdopodobnie przyczyną, numerem 
jeden psychicznego niepokoju i psychicznych załamań! – Jest to głównym narzędziem szatana, by atakować umysł. To sprawia, że  
ofiara czuje się  całkowicie bezsilna.  Oraz widzi  ona siebie w sytuacji,  w której  jest  całkowicie uwięziona!  – Diabeł sprawia,  że  
człowiek myśli, że nie ma dla niego nadziei. Lecz jest to tylko złudzenie. Uwolnienie przychodzi natychmiast przez powtarzanie w 
wierze imienia Jezusa!” ... Ps. 34:5, „Dawid powiedział, On usłyszał mnie i uwolnił od wszelkiej trwogi!” ... „Bóg odnawia twoje 
serce; pokój i  odpoczynek są teraz twoje! – To jest pokrzepienie!” (Iz.  28:12) ...  „Bądźcie silni i  odważni; nie bójcie się i nie 
lękajcie, ponieważ Pan, wasz Bóg jest z wami, gdziekolwiek pójdziecie!” (Joz. 1:9)  ... „Powiedz w swoim sercu, jestem teraz 
przemieniony poprzez odnowienie mojego umysłu przez wiarę!” (Rzym. 12:2) – „Niektórzy ludzie najwyraźniej nie mają wszystkich  
tych rodzajów problemów, lecz jest  to dobre dla każdego w przyszłym czasie!  – Bądź przygotowany na taką godzinę,  w której 
żyjemy!”

Ten list nie byłby kompletny, bez tych tajemnic od Pana Zastępów! ... „Oko wiary w tobie widzi odpowiedź zanim to się stanie! – 
Wychwalanie Pana z góry daje zwycięstwo! – Wychwalanie Boga mnoży twoją wiarę i wypełnia cię wspaniałą radością i pokojem!” – 
„Wychwalanie Boga wypełnia cię zdecydowaną wiarą od Boga! To umacnia cię w sile Ducha Świętego! – Wychwalanie Pana 
Jezusa zmienia cię i zmienia sytuację przed tobą! Otwiera drogę do otrzymywania cudów!” ... „Wychwalanie Go sprawia, że  
zwyciężasz w każdej bitwie. A także da ci na pomoc wszystkie zasoby niebios! – Aniołowie rozpoznają dźwięk wychwalania  
i pośpieszą, by wywalczyć zwycięstwo po twojej stronie! – Biblia mówi, Pan żyje (zamieszkuje) w wychwalaniu Jego ludzi!” – 
„Kiedy wielu Chrześcijan straciło to pewne uczucie, mogą się dowiedzieć, że kiedy codziennie wychwalają Pana, poczują olbrzymią 
radość, a zaufanie powróci w sile! – Czytanie Biblii wraz ze Zwojami, daje ludziom prawdziwą otuchę! Niektórzy wołają, że nigdy  
wcześniej nie czuli tak cudownego namaszczenia! A więc z tym wszystkim jesteś zwycięzcą, więcej niż wygrany!” – „Widzimy, że 
Pan dokonuje niesamowitych cudów każdego dnia i On także pracuje dla ciebie. Odwagi, Pan wie, czego nam potrzeba, zanim się  
jeszcze o to pomodlimy!”

„To jest  wolą Boga,  dla  Chrześcijan, aby byli  wolni  od opresji  i  strachu.  Jest  wolą  Boga,  by nasze codzienne potrzeby zostały 
zaspokojone! – Wolą Boga jest, aby mieć Jego radość w naszym sercu! … Jego wolą jest, byśmy prosperowali i byli zdrowi, tak, jak  
nasza dusza doznaje powodzenia!” (III Jan 1:2) ... „Potencjały wiary są nieprawdopodobne!” – „Przez wiarę WSZYSTKIE rzeczy są 
możliwe!  (Marek  9:23) ...  Przez wiarę nic  nie  będzie  niemożliwe.  (Mat.  17:20) ...  „Dzięki  wierze,  cokolwiek pragniesz,  
będziesz mieć!” (Marek 11:24) ... „Przez wiarę można przenieść górę! (Mat. 21:21) ... Ten, kto pyta, z pewnością otrzyma. 
Uwierz w to!” (Mat. 7:8) „Proście o cokolwiek w moim imieniu, a Ja to zrobię. (Jan 14:13-14) ... Jeżeli dwoje się zgodzą, to się  
stanie!” (Mat. 18:19) ... „Gdy działasz i modlisz się, zdumiewające rzeczy będę możliwe w nadchodzących dniach! Jezus daje nam 
CAŁĄ moc nad wrogiem! (Łukasz 10:18-19) ... Wielki jest nasz Pan i wielka jest Jego moc; Jego zrozumienie nie ma końca!” (Ps.  
147:5) ... „Gdy Mu ufasz, On da ci pragnienia twego serca, On sam tak powiedział!” (Ps. 37:4-5) Bóg kocha i błogosławi cię  bardzo 
dobrze!

W Bożej szczodrej miłości i błogosławieństwach,

Neal Frisby
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