
Drogi Partnerze w Żniwach,

Obecny stan świata to strach, niepokój i rozterki; Pan powiedział, że będzie  taki czas! Oto dlaczego w Jakubie 5: 7-8:
„Daje szczególną cierpliwość swoim wybranym! Jest to niezbędna potrzeba, ponieważ On o tym wspomina dwa
razy,  tuż przy Jego przyjściu! Odnosi się to szczególnie do okresu późnego deszczu.  Był tuż przy drzwiach!
(Werset  9)”  -  Ap.  3:10,  „ci,  którzy  zachowali  cierpliwość  Jego  Słowa,  zostali  zachowani  i  pobrani”.  -  Słowo
kluczowe to czujność w Piśmie Świętym i poznanie znaków Jego przyjścia! A teraz kontynuacja listu brata Neala
Frisby na temat ważnej i żywej potrzeby modlitwy:

Jedną z pierwszych rzeczy, na które Duch Święty zwrócił naszą uwagę - była określona i regularna godzina modlitwy
ustanowiona we wczesnym kościele! - Weszli do świątyni w godzinie modlitwy, czyli o godzinie 9. (Dzieje 3:1) Zanim
lud Boży zdoła zjednoczyć się w jedno ciało Chrystusowe, musi zjednoczyć się w codziennej modlitwie  - „Dobrze
jest  ustanowić regularny czas modlitwy.  Bez względu na to,  czy ktoś stoi,  klęczy czy leży,  Pan otrzymuje modlitwę
wiary!” - „A w niektórych przypadkach człowiek może się modlić, wykonując swoją pracę”.

„Pismo Święte ujawnia, że tuż przed nadchodzącym okresem działalność demona osiągnie swój najsilniejszy poziom
intensywności z katastrofalnymi skutkami dla świata! Dzieci Boże muszą być przygotowane w pełnej zbroi Boga. (Ef.
Rozdz. 6) … ponieważ złe moce skoncentrują swoje ataki przeciwko letnim i mało modlącym się wierzącym! - Szatan
zdaje sobie sprawę, że jeśli chrześcijanie nie modlą się, są otwarci na jego ataki. Demony zrobią wszystko, co
możliwe, aby nękać, uciskać i odwracać chrześcijan od modlitwy!” - „Kościół musi przywołać modlitwą broń
przeciwko tym niewidzialnym mocom chaosu i zamieszania, jeśli mają przetrwać. Modlitwa będzie wyprowadzać
człowieka z pokus i zapewniać bezpieczeństwo finansowe, zapewni ochronę i boskie przewodnictwo!” - „Nawet w Biblii
dowiadujemy się o niektórych przypadkach, kiedy ludzie całkowicie polegali na Bogu, aby ich prowadzić, nawet jeśli ich
własny sąd był błędny, Boska opatrzność zapanowała, sprawiając, że wszystko się ułożyło, takie jak Abraham, itd.” -
Słowo mądrości, nie powinniśmy modlić się o nasze królestwo, ale o twoje królestwo, by nadeszło! - Należy się modlić o
wysłanie robotników na Jego żniwo! - (Mat. 9:38). Musimy dotrzeć do obcych terenów z ewangelią, jak również do
naszych domów! (Mat. 24:14 - Marek 16:15).

Teraz kilka słów o wierze. - „Na wiele z naszych modlitw odpowiada się szybko, ale niektóre z powodu natury sprawy
są  opóźnione,  ale  w  końcu  mają  miejsce!”  -  Niektórzy,  gdy  nie  widzą,  że  ich  modlitwy  zostały  natychmiast
wysłuchane,  tracą  wiarę  i  udaremniają  zamierzenia  Boże!  Potrzebna  jest  stała,  niezachwiana  wiara  z
cierpliwością!  - Jest też czas modlić się i jest czas na działanie. Wiara jest działaniem! - Po modlitwie działaj swoją
wiarą; wierz, że Bóg cię spotka. - „Modlitwa tworzy moc; wiara wprawia to w ruch! - Jest czas na prośbę i czas na
działanie! (Wj 15: 15- 16). Czas poszukiwania, czas otrzymywania!”

„W prawie pierwszej wzmianki (modlitwa) - Abraham praktykował 7 istotnych elementów modlitwy. - Po
pierwsze „Obietnica!” (Rodzaju 15: 1) -  (2) „Prośba”. (Werset 2) -  (3) „Wiara” (Werset 6) -  (4) „Przeciwstawienie się
szatanowi!”  (Wersety  11,  12)  -  (5) „Opóźnienie  w  odpowiedzi”  (Werset  13).  „Widzimy  więc,  że  w  niektórych
odpowiedziach pojawia  się  opóźnienie  i  kiedy ludzie  stają  się  niecierpliwi,  mijają  się  z  błogosławieństwem,  które
byłoby ich!” - (6) „Cudowna interwencja” (Werset 17) - (7) „Spełnienie” (werset 18). „Wierny obietnicy oraz z powodu
wiary Abrahama,  Izrael wszedł do Ziemi Obiecanej 400 lat później! Chociaż nastąpiło opóźnienie, niezachwiana wiara
to zrobiła!” -  „Widzimy więc, że Biblia ujawnia 7 cennych elementów modlitwy dla naszej korzyści! A kto tego
używa,  będzie  mądry!” -  „Pamiętajcie  o  tym dziele  w modlitwie  i  o  żniwie  ewangelii!  -  Musimy  iść  do  każdego
stworzenia! Taki jest nasz plan!” (Marek 16:15) - „Regularny i systematyczny czas modlitwy jest pierwszym sekretem i
krokiem do cudownych nagród od Boga!”

„Kiedy  łączysz  dawanie  z  modlitwą,  jest  to  atomowe!  Obdziera  i  zdmuchuje  skórę  diabła  i  aktywuje  potrójne
błogosławieństwo dla ciebie!  (Łukasz 6:38 -  Mal.  3:10). Przekonasz się,  że stawiając dzieło Jezusa na pierwszym
miejscu, to czego potrzebujesz będzie spełnione! - Wypróbuj  mnie, mówi Pan, działaj i oczekuj błogosławieństwa!”
Koniec cytatu.

W tym miesiącu wydaję cudowną książkę „Capstone Angel” oraz DVD, „Prophetic Rush”. – Nie ma lepszego czasu niż
teraz, aby kontynuować dzieło Pana. Wielkie błogosławieństwo i mądrość pójdą za tymi, którzy pomagają. Szczerze to
doceniam i będę pamiętać o tobie w modlitwie.

Twój Brat w Chrystusie, 
Gerald Frisby
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