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Kontynuacja listu o istotnej i koniecznej potrzebie modlitwy:„Pismo objawia, że jest czas przed nami, kiedy demoniczna aktywność osiągnie swoją największą intensywność z tragicznymi efektami dotykającymi świat! A dzieci Boga muszą być przygotowane z całą Bożą zbroją. (Ef. Roz. 6) …  ponieważ siły zła będą koncentrować swoje ataki na letnich i mniej modlących się wiernych! –  Szatan zdaje sobie 
sprawę, że gdy Chrześcijanie nie modlą się, są oni  bardziej otwarci na jego ataki. Demony zrobią wszystko, co  
tylko możliwe, by prześladować, nękać i odciągnąć Chrześcijan od modlitwy!” – „Istotnie, kościół musi odwołać 
się do broni, jaką jest modlitwa przeciwko tym niewidzialnym siłą chaosu i zagubienia, jeżeli ci chcą przetrwać. Modlitwa  wyprowadzi  człowieka  od  pokusy  i  zapewni  mu  finansowe  bezpieczeństwo,  da  ochronę  i  boskie przewodnictwo!” – „Nawet w niektórych przykładach w Biblii, dowiadujemy się, że gdy ludzie całkowicie polegali na Bogu,  by  ich  prowadził,  to  nawet,  gdy  ich  własny  sąd  był  błędny,  to  boska  opatrzność  miała  władzę  nadrzędną, sprawiając,  że  rzeczy  działy  się  dla  nich  pomyślnie,  tak  jak  było  z  Abrahamem,  itd.”  –  Oto  słowo  mądrości,  nie powinniśmy modlić  się  o  nasze  królestwo,  ale  o  Jego Królestwo,  aby przyszło!  –  Człowiek  powinien modlić  się  o wysłanie pracowników w Jego żniwie! – (Mat. 9:38). Musimy dotrzeć z ewangelią do obcych  terenów, ale również głosić ją u siebie! (Mat. 24:14 – Marek 16:15).A teraz kilka słów o wierze. – „Wiele z naszych modlitw ma szybką odpowiedź, ale niektóre z nich ze względu na charakter sprawy są opóźnione w odpowiedzi, lecz ostatecznie pojawiają się!” – Niektórzy, gdy nie widzą odpowiedzi 
na swoje modlitwy, od razu  tracą wiarę i niweczą obietnice Boga! Stała, niezachwiana wiara z cierpliwością jest 
potrzebna! – Jest także czas na modlitwę, jak i czas na działanie. Wiara jest działaniem! – Po modlitwie, działaj w swojej wierze; uwierz, a Bóg cię spotka. – „Modlitwa stwarza moc, wiara wprawia ją w czyn! – Jest czas na prośby i jest czas na działanie! (Wj. 15:15-16). Czas na poszukiwanie i czas na otrzymywanie!”

„W prawie pierwszych wskazań (modlitwa) – 7 koniecznych elementów modlitwy było praktykowanych przez 
Abrahama. – Pierwsze, „Obietnica!” (Rdz. 15:1) – (2) „Prośba”. (Werset 2) – (3) „Wiara” (Werset 6) – (4) „Sprzeciw Szatana!” (Wersety 11, 12) – (5) „Opóźnienie odpowiedzi” (Werset 13). „Więc, jak widzimy, istnieje opóźnienie w niektórych odpowiedziach na modlitwy, a gdy ludzie stają się niecierpliwi, tracą błogosławieństwa, które mogły być ich!” – (6) „Cudowna Interwencja” (Werset 17) – (7) „Wypełnienie” (Werset 18). „Zgodnie z obietnicą oraz ze względu na wiarę Abrahama, Izrael wkroczył do Ziemi Obiecanej 400 lat później! Pomimo tego opóźnienia, niezłomna wiara to sprawiła!” – „ Tak więc widzimy, Biblia objawia 7 cennych elementów modlitwy dla naszych korzyści! A ci, 
którzy z nich korzystają, będą mądrzy!” – „Pamiętaj o tej pracy w modlitwie i o żniwie ewangelii! – Musimy dotrzeć do każdego stworzenia! To jest nasz plan!” (Marek 16:15) – „Regularny i systematyczny czas na modlitwę jest pierwszym sekretem i krokiem do cudownych Bożych nagród!”„Gdy łączysz dawanie  się z twoimi modlitwami, jest to atomowe! Pozbawia i odrzuca ukrycie diabła i aktywuje potrójne błogosławieństwo dla ciebie! (Łukasz 6:38 – Mal. 3:10) Zobaczysz, że gdy stawiasz na pierwszym miejscu pracę Jezusa, twoje własne potrzeby zostaną zaspokojone!- Wypróbuj Mnie, powiedział Pan, działaj i oczekuj błogosławieństwa!” W Bożej miłości,Neal Frisby
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