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Drogi Partnerze w żniwie,     Zanim przejdziemy do tego listu, chciałbym zauważyć, że ziemia naprawdę drży. Występuje wiele trzęsień ziemi w niejednym miejscu, jak  również wzrost aktywności wulkanicznych. Pogoda jeszcze nigdy nie była tak dziwna! Wielkie susze w jednym miejscu, a powodzie w innych.  
Prawdziwie sąd jest wymierzany nad ziemią, by ostrzec jej mieszkańców. Wszystko to wskazuje na wspaniały powrót Chrystusa. Brat 
Frisby powiedział, że wybrani dadzą wielkie ostrzeżenie i świadectwo na koniec wieku. W tym wspaniałym podbudowującym liście, jest to by odnieść maksymalne korzyści,  każdy powinien wychwalać Pana i  dziękować mu każdego dnia.  Jako, że zbliżamy się  do sezonowych  wakacji, powinniśmy najbardziej dziękczynnie i radośnie wychwalać Pana Jezusa! A teraz cytat od Neala Frisby.     „Chcę podbudować cię w wierze, radości i uzdrawiającej mocy pięknych Bożych obietnic! Żyjemy w ekscytujących i niesamowitych czasach!  Tyczy się to bardziej naszych czasów, aniżeli innych, czytamy – Iz. 40:31, Lecz ci, którzy czekają na Pana, odnowią swe siły; wzbiją się jak 
orły; będą biec i nie będą zmęczeni, będą chodzić, nie będą słabnąć”. - „Czekanie znaczy zaufanie, cierpliwość i oczekiwanie!” – Następne słowa tyczą się Pobrania! Otrzymają oni fizyczną i duchową siłę z dłuższą wytrzymałością i energią! Nie będzie ani jednej osoby z wybranych,  która byłaby chora tuż przed zmianą! Święci zostaną wkrótce uwielbieni!
     Ps. 37:4-5, Zachwycaj się także Panem, a da ci On wszystkie pragnienia twojego serca, pełnij wolę Bożą; zaufaj mu; a sprawi On, że to  
się ziści. – „Zachwyt oznacza zadowolenie i radość w Panu. – Pełnić wolę oznacza skierować wszystkie swoje drogi ku Niemu! Wtedy On pokaże ci  cuda!”     Przeczytaj to uważnie, każdy z tych wspaniałych wersetów jest osobiście dla ciebie!  „Miej wiarę, działaj i korzystaj ze wszystkich jego 
dobrodziejstw!” – Ps. 103:1-5, Błogosław Pana duszo moja: i wszystko co jest we mnie, błogosław jego święte imię. Błogosław Pana duszo moja i  nie  zapominaj  o  wszystkich  jego  dobrodziejstwach:  Kto  wybaczył  wszystkie  twoje  przewinienia;  kto wyleczył  ze  wszystkich  chorób;  kto  wykupił twoja duszę od zagłady; kto napełnia cię dobrocią i łagodnym miłosierdziem; kto zadowolił twoje usta dobrymi rzeczami; więc twoja  młodość jest odnowiona jak młodość orła.     Ps. 105:37, On tamtych wyprowadził ze srebrem i złotem; a nie było pośród ich plemion ani jednej słabej osoby. – To także najwyraźniej  charakteryzuje wybranych! On pomoże im w potrzebie dopóki ostatni wybrany jest obecny! – „I zmierzaj do tego! Chwal Pana!” – Prz. 3:5-6, 
Zaufaj Panu całym swoim sercem; nie polegaj na swoim rozsądku. We wszystkich swoich drogach uznaj go,  a On wyrówna twoje  
ścieżki. – Dlatego nigdy nie zastanawiaj się dlaczego dziwne rzeczy dzieją się w twoim, lub w czyimś innym życiu. – „Po prostu zaufaj w pełni  Pismu, a Bóg poprowadzi cię, da ci światło i mądrość! Nie ufaj rozumowaniu ludzkiemu, ale Jego sposobowi całkowicie. Pozostaw pytania i  powody Jemu!”     Marek 11:24, Dlatego mówię do ciebie,  rzeczy, których zawsze pragniesz, kiedy się modlisz, wierz, że je otrzymasz i będziesz je miał. –  „Kluczem do tego jest wiara to, że już to masz jeszcze przed zobaczeniem tego. – To skończona praca, lecz musisz w to uwierzyć i zaakceptować,  aż do ukazania się jej. Jeszcze raz, zaufanie jest użyte! – Św. Jan 15:7, Jeżeli wytrwacie we mnie, a moje słowo wytrwa w was, poprosicie, o 
co chcecie, a to będzie wam dane.  – „Czasami cuda wydarzą się szybko, czasami musisz mieć cierpliwość! Ale otrzymasz odpowiedź, gdy odpoczywasz, żyjesz i działasz w Jego Słowie!” – I Jan 1:9, Jeżeli wyznamy swoje grzechy, on jest wierny i sprawiedliwy w wybaczaniu nam  naszych win i w oczyszczaniu nas ze wszystkich naszych nieprawości. – „To ujawnia tutaj, że Bóg  jest bardziej gotowy, by przebaczać, niż ludzie są gotowi wyznać swoje grzechy i przewinienia!” Jezus jest zawsze gotowy wybaczyć, uratować, uleczyć i błogosławić tym, którzy działają 
według Jego obietnic. Koniec cytatu.     Jest to list zachęcający do podbudowy twojej wiary i cierpliwości, w czasie, gdy czekamy na Pana. Tego miesiąca mam dwa Listy Specjalne  
„The Possibilities of Faith” oraz „God’s Eternal Word”. Także DVD zatytułowane  „Prepare! – Plus Healing Line”. Jako, że weszliśmy w ten czas,  nie ma lepszego momentu, by pamiętać o ewangelii Jezusa, aby była publikowana. Wiem, że uczynicie wszystko, co w waszej mocy. Zbliżamy się  do godziny  wielkich błogosławieństw dla  tych,  którzy stoją  za  pracą dla  Boga.  Będę  się  modlił  za  wszystkich  tych,  którzy napiszą  w tym miesiącu, aby otrzymali  specjalne błogosławieństwo w ich życiu.Twój brat w ChrystusieGerald  Frisby
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