
Drogi Partnerze w Żniwach,

W przyszłych listach będę mówił o wielu tematach. Najpierw wspomnimy o trzęsieniu ziemi w Kalifornii, 7.1, a także
wiele  trzęsień  ziemi  na  całym  świecie  w  tej  samej  kategorii.  Następnie  omówimy  nadchodzący  światowy  kryzys
walutowy. W zeszłym miesiącu poruszyłem temat sztucznej inteligencji. W niedalekiej przyszłości będą umieszczać
ponad 1000 nowych  satelitów krążących  wokół  Ziemi,  docierając  do każdego kraju  na powierzchni  Ziemi.
Ukończenie spodziewane jest w 2020 r. Może to być największy postęp technologiczny, by szerzyć ewangelię tuż
przed pojawieniem się antychrysta. - A teraz chciałbym przybliżyć Ci jeden z najbardziej ważnych listów w bibliotece
brata Neala Frisby dotyczący modlitwy.

„Ten list ukazuje ważną i istotną potrzebę modlitwy! - Dotyczy ekscytujących nagród za wytrwałość, powszechną
modlitwę! - Nie tylko modlitwa, ale modlitwa wiary!” (Jakub 5:15) „Oprócz twojej petycji (prośby) modlitwa obejmuje
cztery  elementy:  przyjmowanie,  uwielbienie,  wychwalanie  i  szczere  dziękczynienie!  -  A  także  wszelkiego  rodzaju
wyznania, które uważasz, że powinieneś uczynić przed czasem modlitwy!”…  „Pamiętajcie o tym, prawdziwa wiara
postrzega  „jako fakt”, zanim zostanie ujawniona reszcie zmysłów! … Nie wiesz o tym wszystkiego, ale wiesz, że
masz odpowiedź, (Królestwo Boże) w tobie, aby rozpocząć twój cud!” - „Każda osoba ma taką miarę wiary już w sobie!
Od nas zależy, czy będzie rosnąć i rozkwitać w wielkie czyny! …  Wiara jest wytrwałością, jest zdeterminowana!”-
Hebr. 10:35, „Nie odrzucajcie więc waszej ufności, a będziecie mieli wielką nagrodę!” - „Zawsze miej całkowitą
pewność do końca!” (Hebr. 6:11) I werset 15, „Po tym, jak cierpliwie przetrwał, otrzymał obietnicę!” -  Ponieważ
od samego początku masz już pracującą odpowiedź! - Mat. 7: 8, „Każdy, kto prosi, otrzymuje!”  itd. - Aby wiara była
ważna, musi być zakotwiczona w obietnicach Boga. Więcej o wierze za chwilę!

„W rzeczywistości chrześcijanie powinni uczynić modlitwę i wiarę biznesem z Bogiem! - Paweł powiedział,
że to nasza profesja!” - „A kiedy osiągniesz dobre wyniki w swojej profesji, Jezus daje ci klucze do Królestwa!”… Żyjemy
w czasach złotej  okazji;  to nasza godzina decyzji!  … Wkrótce szybko minie i  zniknie na zawsze!  -  „Lud Boży musi
zawrzeć przymierze modlitwy! - Moi partnerzy muszą połączyć siły we wspólnej modlitwie! – Musimy zmobilizować
nasze siły razem! - Sami możemy pokonać tysiąc, ale wspólna akcja może pokonać dziesięć tysięcy wroga!” (przeczytaj
Pwp.  32:30)  „Pamiętajcie,  że  najwyższy urząd w kościele  to  wstawiennik (niewiele osób zdaje sobie z  tego
sprawę). To jest właśnie ta posługa,  którą Jezus czynił i  jest teraz w nią zaangażowany!” -  „Widząc,  że żyje
zawsze,  aby  wstawiać  się  za  nimi!”  (Hebr.  7:25)  Mojżesz,  Eliasz  i  Samuel  byli  jednymi  z  największych
wstawinników (orędowników), którzy kiedykolwiek żyli! I ty masz również ten królewski przywilej - pomagać
wiecznemu Królowi!” - „Pozytywna i powszechna modlitwa może zmienić wszystko wokół ciebie. Pomoże ci zobaczyć
dobre strony u ludzi i nie zawsze okropne lub negatywne strony!” - „Konsekwentne życie w modlitwie jest absolutnie
(niezbędne) niezastąpione! - Zdecydowana i wierna modlitwa może przynieść inwazję ewangelii, odpychając siły zła!
Jeśli uczynisz  modlitwę  biznesem, możesz spojrzeć wstecz na koniec swoich dni i będziesz mieć pewność, że twoje
życie  zakończyło  się  sukcesem!  Ponieważ  to  właśnie  rodzi  wiara  i  modlitwa!”  -  „Jeżeli  dzieci  Pana  nie  uczynią
modlitwy częścią ich życia,  mogą być pewni, że diabeł wprowadzi w ich życie wszelkiego rodzaju komplikacje!”
-  „Jeśli  ktoś chce przezwyciężyć poważne problemy i  kłopoty,  powinien zbudować wały przeciw przyszłym atakom
szatana! Szatan jest bowiem zajęty zastawianiem zasadzek i pułapek, o których ludzie nic nie wiedzą, aż jest za późno! -
Codzienna  modlitwa  przeprowadzi  człowieka  przez  to  w  dobrej  formie  lub  wyciągnie  z  tego  całkowicie;  nawet
uniemożliwiając rozpoczęcie tego! Nie przegap dnia, kontaktując się z Panem Zastępów! A Jezus powiedział, że
zaspokoi twoje codzienne potrzeby! "Daj nam tego dnia nasz chleb powszedni!”  Koniec cytatu. - W przyszłym
miesiącu będziemy kontynuować Część 2 Istotnej Potrzeby Modlitwy.

W  tym  miesiącu  publikuję  książkę  „The  Temples,  The  Lord  of  Hosts  and  His  Capstone”,  a  także  DVD  „It's
Finished!”  Plus  Healing  Line.  -  Nasz  przedstawiciel  właśnie  wrócił  z  Afryki  z  doskonałymi  rezultatami  i  wielkim
uznaniem dla ewangelii i wkrótce znowu tam powróci. Twoja pomoc finansowa byłaby świetnym wsparciem w tym
wysiłku i posłudze. Nastąpi wielkie duchowe błogosławieństwo, a także finansowe dla tych, którzy wspierają ewangelię
Pana Jezusa Chrystusa. Szczerze doceniam i będę pamiętać o tobie w modlitwie.

Twój Brat w Chrystusie, 
Gerald Frisby
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