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KONIECZNA POTRZEBA MODLITWY – CZĘŚĆ 1Ten list odsłania ważną i konieczną potrzebę modlitwy! – Dotyczy to emocjonujących wynagrodzeń za wytrwałą,  zwycięską  modlitwę!  –  Nie  tylko  modlitwa,  ale  modlitwa  z  wiarą!  (Jakub 5:15)  „Oprócz  petycji  (próśb)  modlitwa  zawiera cztery elementy: otrzymywanie, uwielbianie, wychwalanie i serdeczne dziękczynienie! – A także jakiekolwiek wyznawanie grzechów, które uważasz, że powinny być wyznane przed czasem twojej modlitw!”… „Pamiętaj o tym, że 

prawdziwa wiara odbiera ‘jako fakt’ zanim zostanie to objawione reszcie zmysłów!  … Nie wiesz wszystkiego o tym, ale wiesz, że masz odpowiedź, (Królestwo Boże) w sobie, aby rozpocząć swój cud!” – „Każda osoba już posiada w  sobie stopień wiary! To zależy od nas czy pozwolimy jej urosnąć, rozkwitnąć i ukazać się w wielkich czynach! … Wiara 
jest niezłomna, rezolutna!” – Heb. 10:35, „Nie odrzucaj swej ufności, a będziesz miał wielką zapłatę!” – „Zawsze 
miej  całą  pewność  do  końca!”  (Heb.  6:11)  I  werset  15,  „Po cierpliwym wytrwaniu,  otrzymał  obietnicę!” – Ponieważ już od samego początku twoja odpowiedź pracuje dla ciebie! – Mat. 7:8, „Każdy kto prosi, otrzyma!” itd. – Aby wiara była ważna, musi być zakotwiczona w obietnicach Boga. Więcej o wierze za moment!

„Rzeczywiście chrześcijanie powinni z modlitwy i wiary zrobić biznes z Bogiem! – Paweł powiedział, że to 
nasza profesja!” – „A kiedy czynisz dobrze w swojej profesji, Jezus daje ci klucze do Królestwa!” … Żyjemy w czasach  złotych możliwości; to godzina naszych decyzji! … Wkrótce to przeminie i nigdy nie wróci! – „ Boży ludzie potrzebują  wejść w przymierze z modlitwą! – Moi partnerzy muszą zjednoczyć siły we wspólnej modlitwie!  – Musimy razem  zmobilizować  nasze  siły!  –  Osobno  możemy  podbić  tysiące,  lecz  wspólna  akcja  może  pokonać  dziesiątki  tysięcy wrogów!” (Przeczytaj Pwt. 32:30)  „Pamiętaj o tym, najwyższy urząd w kościele to pośrednik (niewielu ludzi to 
pojmuje). To ta sama posługa, w której był Jezus i w której zaangażowany jest i dzisiaj!” – „Widząc Go wciąż 
żywego, który wstawia się za nich!” (Heb. 7:25) Mojżesz, Eliasz i Samuel byli jednymi z większych pośredników, 
którzy kiedykolwiek żyli! A ty również masz ten królewski przywilej – by asystować wiecznemu Królowi!”  – „Pozytywna i powszechna modlitwa może zmienić rzeczy wokół ciebie. Pomoże ci widzieć dobre strony w ludziach, a  nie  zawsze  te  negatywne  i  okropne!”  –  „Ciągła  modlitwa  w życiu  jest   niezbędna!  –  Zdecydowana  i  pełna  wiary  modlitwa może przynieść napływ ewangelii,wypierając złe moce! Jeżeli z modlitwy robisz biznes, możesz zobaczyć na końcu swoich dni i być pewien, że twoje życie było udane! Ponieważ to jest to, co sprawiają wiara i modlitwa!” – „Jeżeli 
dzieci Pana nie czynią modlitwy częścią swojego życia, mogą one być pewne, że diabeł wprowadzi niemal każdy 
rodzaj problemów w ich życiu!”  – „Jeżeli osoba chce pokonać poważne przeszkody i kłopoty, powinna zbudować twierdze przed przyszłymi atakami Szatana! Ponieważ Szatan jest  zajęty ustawianiem wszelkich pułapek i  sideł,  o  których ludzie nie mają pojęcia, aż jest za późno! – Codzienna modlitwa przeprowadzi człowieka przez to w dobrej  formie, albo całkowicie wyciągnie z pułapek; a nawet zapobiega przed ich początkiem!”Jedną z pierwszych rzeczy, o którą Duch Święty wzywa naszą uwagę, jest określona i regularna godzina modlitwy ustanowiona już we wczesnym kościele! – Poszli oni do Świątyni w godzinie modlitwy, będącą 9. godziną (Dzieje 3:1).  
Przed  tym  jak,  ludzie  Boga  przyjdą  razem  zjednoczeni  jako  ciało  Chrystusa,  muszą  oni  zjednoczyć  się  w 
codziennej modlitwie! – „Dobrze jest ustanowić sobie regularną porę na modlitwę. Czy ktoś stoi, czy klęczy, czy leży,  Pan Jezus przyjmuje modlitwę z wiary!” – „Przykładowo, ludzie mogą się nawet modlić, gdy idą do pracy. Lecz nie przegap codziennego kontaktu, z Panem Zastępów!” – Jezus powiedział, On zapewni twoje codzienne potrzeby! „Daj  nam chleba naszego powszedniego”, itd. W Bożej miłości,Neal Frisby
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