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„W tym liście specjalnym chcielibyśmy oznajmić niektóre niezwykłe wypowiedzi Pana Jezusa!” – „Dla niektórych ludzi mogą 
one wydawać się niewiarygodne, lecz dla tych, którzy mają wiarę, są one definitywną rzeczywistością, dla głęboko szukającego 
Chrześcijanina, który pragnie obserwować i być tak wysoko, jak orzeł w sprawach Bożych!” – „Jak już się właśnie dowiedziałeś,  
mając tylko nadzieje i pragnienie to nie wystarczy, lecz działanie i ufanie w tym samym czasie przynosi rezultaty! Namaszczenie z 
Biblii i literatury stworzy klimat do działania, wtedy człowiek może przenieść góry zmartwień, chorób, długów, problemów, itd.!”  
–  Jezus powiedział w Marku 11:23, „Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, Podnieś się i rzuć w morze: i nie 
zwątpi w swoim sercu, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie; będzie miał cokolwiek powie! Zauważ, że 
jeżeli człowiek nie wątpi, może mieć COKOLWIEK powie!”

„Więc z każdą wielką obietnicą są tajemnice, a werset 25 ujawnia dlaczego niektórzy nie potrafią przenieść gór i jest to tutaj.  
Jezus powiedział, jeżeli masz coś przeciwko komu, musisz przebaczyć! Kiedy przebaczamy innym, wtedy Jezus przebacza i nam! 
Niektórzy widzą tylko jedną część tego wersetu,  lecz nigdy nie widzą posłuszeństwa, które z tym idzie!” –  W Mat. 21:21-22 
ponownie objawia, „że wszystkie rzeczy, o które poprosisz w modlitwie wierząc, otrzymasz!”  „Mówiąc o przeniesieniu tej 
góry w wersecie poniżej, 23, pokazuje, że nie powinniśmy nigdy kwestionować Bożej mądrości w rzeczach, których człowiek nie 
rozumie, lecz powinien tylko ufać!” – Mat. 6:6, „pokazuje, że człowiek powinien modlić się w ukryciu, a Pan tobie to otwarcie 
wynagrodzi! To naprawdę działa! W moim  własnym życiu widziałem, to nastąpiło wiele razy! Ponownie werset 15 ujawnia, że 
powinniśmy wybaczać  innym ich przewinienia!  Jezus powiedział,  że  przez robienie  tego,  dostąpisz  własnego przebaczenia  i  
wyzwolenia!” – „Pamiętaj, kiedy Hiob modlił się za innych, wyzwolił samego siebie! Biblia także mówi, że możesz dotrzeć 
do miejsca z Bogiem, że będziesz mógł POWIEDZIEĆ TYLKO SŁOWO, a On będzie działać !”

„Czasami człowiekowi może wydawać się trudne, by spowodować, że rzeczy będą działać dla niego, czy usunąć rzeczy ze swego 
serca, ale to, co może pomóc w przyniesieniu wielkich rezultatów to post, lub czytanie wiele namaszczonej literatury! Czasem  
człowiek musi zaczekać na Boga tylko chwilę, czasem jest to trochę dłużej; lecz często Bóg będzie działał natychmiast po krótkiej  
modlitwie  z  wiarą!  W  odniesieniu  do  powyższego można  stwierdzić,  że  czasami  niektóre  przypadki  mogą  wymagać  okresu 
poszukiwania! A codzienne wychwalanie Pana przyniesie niewiarygodny sukces i radość dla duszy!” – „Każda osoba otrzymała  
miarę wiary, wygląda to jak ogród, jeżeli nie jest odpowiednio zadbany, zawładną nim chwasty i zablokują wzrost klejnotu wiary  
w tobie! Jak jest powiedziane powyżej, człowiek musi oczyścić serce i pozwolić mu pompować życiodajną wiarę, którą wszyscy 
posiadamy!” – Pamiętaj, Heb. 11:6, „Bez wiary nie można podobać się Bogu! I mówi, że On wynagradza tych, którzy pilnie 
Go szukają! A więc wiara jest z tymi, którzy szukają i działają!”

Mat. 9:29, „Jezus powiedział, Według wiary waszej, niech wam się stanie! Poproś o cokolwiek chcesz, a to ci się spełni!  
(Jan 15:7-8) Jest tutaj kolejna tajemnica, jeżeli Jego słowa pozostaną w tobie, przyniesie to niesamowite cuda! Innymi słowy, 
cytując Jego obietnice w twoim sercu, pozwoli, by Słowo zamieszkało w tobie! Możemy robić rzeczy, które robił Jezus!” (Jan 14:12)  
– „Wkraczamy w nowy wymiar wiary i mocy, modlitwa uczyni wiele dla ciebie! A wraz z praktykowaniem tego, co powyżej, uda ci  
się wykonać jeszcze większe rzeczy!”

Ps. 37:4-5, „Rozkoszuj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca! Zaufaj Mu także, a On to uczyni!”  „Nie bądź 
smutny, jeżeli czasami sprawy idą wolno, lecz raduj się w Panu w takich chwilach! Zapewne, On cię nagrodzi i pobłogosławi! Jego  
błogosławieństwa nadejdą jak tęcza po pochmurnym dniu i deszczu! Jezus powiedział, że nadejdą testy i próby, lecz powiedział, że 
Jego błogosławieństwa będą o wiele większe, niż ktoś mógłby to sobie wyobrazić!” „To jest to zaufanie podczas tych momentów,  
które  Jezus  pragnie  widzieć  i  wynagrodzi  i  pobłogosławi  tych,  którzy  będą  się  w  Nim  radować!”  W  Marku  9:23,  „Jezus 
powiedział,  Wszystkie  rzeczy możliwe są  dla tego,  kto wierzy!”  Amen!  Wybrani  wchodzą  w nowy cykl  i  wymiar  wiary! 
Wychwalaj Go dalej! – Mat. 11:28-29, „Bez względu na to jaki ciężar otrzyma twoje serce, czy jak bardzo jesteś przygnieciony  
problemami,  dzięki  modlitwom pełnym wiary,  twój ciężar i  zmartwienia zostaną ci   na pewno odjęte! Jezus całkowicie da ci  
spokój!”

Ps. 103:3, „pokazuje, że jest On przebaczający i jest uzdrowicielem! Kto odpuszcza WSZYSTKIE twoje winy, kto uleczył  
WSZYSTKIE twoje choroby!” – Ps. 104:4 „objawia, że uczyni On swoich uczniów płonącym ogniem wiary, by pomóc ci w każdym  
czasie w modlitwie!” – „Jeżeli prawdziwie pragniesz przenosić góry, musisz być zdecydowany, a to się wydarzy!” – „Jest to przykład 
wiary, kiedy ktoś daje ze swojej substancji, to jest akt wiary, i jest tak w innych rzeczach, których chcesz; wiara oznacza działanie!”  
–  „Ten  list  został  napisany,  by  zachęcić  cię  do  wiary  w  jeszcze  większe  cudowne  rzeczy  Pana,  także  ręka  Pańska  obdarzy,  
pobłogosławi i wesprze cię!” – „Zaprawdę chwała Pańska przetrwa na zawsze; Sam Pan będzie się radował w Jego pracach 
pośród nas! Amen!”

Miłości i szczodrych błogosławieństw w imię Jezusa,

Neal Frisby
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