
Drogi Partnerze w Żniwach,

Żyjemy w najbardziej niespokojnym świecie, jaki kiedykolwiek istniał! Pogoda to bezpośredni atak na sam świat!
Jedne z najgorszych warunków pogodowych, jakie kiedykolwiek były w Atenach w Grecji,  z autostradami i drogami
zamkniętymi na kilometry. Prawie taka sama pogoda, jakiej doświadczyły Stany Zjednoczone. – A śmiertelny wirus jest
gorszy niż wcześniej. Mam coś małego o naszych finansach, z czego będziesz zadowolony. Chciałbym dodać ten mały
cytat od Napoleona Bonaparte. Czy to brzmi znajomo? – „Kiedy rząd jest zależny od pieniędzy bankierów, to oni, a
nie przywódcy rządu, kontrolują sytuację, ponieważ ręka, która daje, jest ponad ręką, która bierze. Pieniądze
nie mają ojczyzny. Finansiści są bez patriotyzmu i bez przyzwoitości.  Ich jedynym celem jest zysk”.  (1769 –
1821) Koniec cytatu. Dwieście lat później i oto jesteśmy! – Zobaczmy kilka cytatów od Neala Frisby: 

Co przed nami? – „Poważniejszy kryzys międzynarodowy! Powiedziałem, że będą problemy w prezydencji. Zmainy
związane z tym i z innymi wydarzeniami przytłoczą Stany Zjednoczone! W przyszłości będą także wielkie susze, fale
pływowe i super trzęsienia! Jak również ogniste osądy powyżej i poniżej. Nauka wzrosła w odniesieniu do niemal
magicznych wynalazków i broni (komputery). Elektroniczny bóg w końcu przejmie kontrolę nad tymi, którzy
go wymyślili i doprowadzi do spustoszenia!” – (Cóż za katastrofalne zakończenie, lecz Pan zostawił plan dla Swoich
Wybranych i tych, którzy Go kochają!) Kontynuujmy: 

Nieograniczone możliwości – „Wiara nie idzie przez to co widzimy, złe czy dobre uczucia itd.! Ale jest kluczem do
wszystko jest  możliwe.  Wiara połączona z  kolejnym mocnym namaszczeniem przyniesie wspaniałe rezultaty!  Cuda
będą obfitować lecząc wszelkiego rodzaju choroby, zajrzy w niewidzialne! Wiara zatryumfuje nad uciskiem i wszelkimi
konfrontacjami. To posiada i wierzy w całe Słowo Boże i obietnice. – Wybrani docierają do domeny Eliasza, powiedz
tylko słowo i  przygotowują się  do pobrania!” Wiara  w Słowo  Boże to  życie  i  światło!  –  Zwoje  są  tak  potężnie
namaszczone, że ci, którzy je czytają, nabiorą nowego wymiaru zwycięstwa i zasięgu! Szybka, krótka praca jest wśród
nas!  Zmierzch to  żniwa.  Możesz  usłyszeć  trąbę!  Aniołowie  zapowiadają  Jego  przyjście!  „Tylko wierz,  a  wszystko
będzie dla ciebie możliwe!” Wychwalaj Go codziennie. Pada zgromadzający deszcz i wkrótce pojawia się tęcza! (Ap.
4:3)

Oto kilka wersetów zachęcających,  pokazujących duchową moc w wychwalaniu!  „Chwała Pana wypełniła dom
Pana przez wychwalanie! (II Krn. 5:13-14) Wysławianie Pana przed bitwą zawsze przyniesie zwycięstwo!” (II Krn.
20:1-24) – „Obecność Pańska żyje w naszym wychwalaniu!” (Ps. 22:3) – „Człowiek, który naprawdę wychwala Pana
Jezusa  ze  swego  serca,  będzie  bardziej  napełniony  duchem,  gdyż  Bóg  zamieszka  w  tym  wychwalaniu!  –  Zapewni
człowieka o większej, obecności i mocy Boga!”

„Chodzimy w wierze w Jego obecności, a On unosi się nad nami! Ponieważ cała ziemia jest pełna Jego chwały!
(Iz. 6:3). A zatem wszystko, co musisz zrobić, to zaakceptować to przez wiarę, a na pewno będziesz w tym chodzić! Nie
zawsze  możesz  zobaczyć  wiatr,  ale  możesz  poczuć  go  i  wiedzieć,  że  porusza  się  on  swoją  obecnością  na
rzeczach! Tak więc przez wiarę, zbawienie i miłość automatycznie codziennie chodzimy w Jego obecności! – Sam obłok
i słup ognia zaprowadzą nas razem do Jego ostatecznego wymiaru i pobrania! Uwierz w to, trzymaj to w sercu jako
pewne słowo!” – Koniec cytatu. – Gdy wspólnie wierzymy, będę codziennie modlić się za ciebie, aby Pan prowadził cię,
błogosławił i sprzyjał ci Jego cudowną mądrością. Jezus błogosławi mnie i pobłogosławi także ciebie! 

W tym miesiącu wypuszczam  Nową Książkę zatytułowaną  „The Perfect Hiding Place” i  DVD  „Faith Works” –  Chcę
osobiście podziękować za twoje modlitwy i wsparcie. To z pewnością pokrzepiające widzieć, jak prawdziwi ludzie Boży stoją
za Jego posługą. On nigdy nie przeoczy twojego dawania, a Jego obecność pójdzie przed tobą. Będę zawsze wspominać cię w
modlitwie.

Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
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