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Drogi Partnerze w Żniwach,
To specjalne pismo z biblioteki brata Frisby ogromnie zwiększy twoją wiarę, ucząc cię ufania Bożym obietnicom,
które nigdy nie zawodzą!
Daniel powiedział: „Jest Bóg w niebie, który objawia głębokie i tajemne sprawy! On objawia także głębokie
sprawy wiary! ” Hbr. 11:1, mówiąc o dowodzie. . . „To oznacza wiarę, która deklaruje to jako rzeczywistość, zanim to
zobaczy! Wiara zajmuje miejsce tego, o co prosisz, do czasu pojawienia się lub objawienia się tego! ”- „Wiara jest już w
tobie dowodem - (utrwalone zaufanie) – determinacja w duszy!” - „Odpowiedź przed zobaczeniem! Wiara jest
główną linią, w której Bóg odpowiada! ” - Mat. 7:8, „Każdy, kto prosi, otrzymuje!” - Lecz musisz w to wierzyć!
Ponieważ reszta wersetu odsłania, trzeba się jej trzymać z absolutną determinacją! - Nie tylko znajdziesz; lecz twoje
drzwi będą otwarte na wszystkie skarby Boże! - A niewidzialne stanie się widoczne!"
„Przez wiarę nawet nierządnica Rachab nie zginęła, ponieważ działała i przyjęła Słowo Boże!" (Hbr. 11:31) Werset 5, „Przez wiarę Henoch został pobrany! - Był dla nas przykładem. . . a pod koniec wieku wkraczamy w nowy
wymiar wiary, która nas zmienia i pobiera! ” - Wiara jednostki może być nieograniczona. Jezus powiedział: „Wszystko
jest możliwe dla tego kto wierzy!” „Wierzący może wszystko przez Chrystusa!” (Filip. 4:13) - Dawid powiedział: „On
mnie wybawił ze „Wszystkich” moich lęków! ” „I będziesz mieszkać bezpiecznie w spokoju!” (Prz. 1:33) - „Kto
przebacza wszystkie nieprawości i leczy WSZYSTKIE twe choroby! (Ps. 103:3) - Werset 2, nie zapominaj o WSZYSTKICH
Jego dobrodziejstwach! . . . Jezus Cię kocha! - Tak więc przez wiarę akceptujesz to jako swoje, to czasu objawienia się
tego! ” - „Cudowna i wspaniała przyszłość czeka Jego wybranych, którzy wierzą w Jego obietnice! "
Kościół Objawienia - Wybrani - I Jan 5:14, „I to jest zaufanie, jakie pokładamy w nim że jeśli prosimy o cokolwiek
zgodnie z Jego wolą, wysłucha nas! " A werset 15 mówi, a jeśli wierzymy, że On nas słyszy, wtedy już mamy odpowiedź,
czy to następuje natychmiast, czy stopniowo! - „Kościół objawienia zostanie połączony z Chrystusem na czele
(zwierzchnictwo) z doskonałą ufnością, gdy wiek zamyka się! Inni będą rozproszeni, lecz oblubienica będzie
zjednoczona! I ta grupa jest do tego przeznaczona, by zasiąść razem w niebieskich miejscach w Chrystusie
Jezusie! ” (Efez. 2:6) Mówi: „posadził nas” razem (ustalone z góry)! - Rz. 9:11 potwierdza to: „Iż zamiar Boży
zgodnie z mocą wyboru, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje ”. Ef. 1:4, „On nas wybrał przed założeniem
świata! Werset 5 objawia, przeznaczeni zgodnie z Jego wolą! Werset 3 mówi, pobłogosławił nas wszelkim duchowym
błogosławieństwem na wyżynach niebiańskich w Chrystusie!
„Oto kilka dynamicznych i wspaniałych obietnic i mądrości dotyczących umysłu Boga, naszego Zbawiciela, Pana
Jezusa! ” - Iz. 26:3-4, „Uczy tak, jak nasz umysł myśli codziennie o Panu, który chce zachować nas w doskonałym
pokoju! Nieważne, jak zagmatwany jest świat i jak zagubiony w kryzysie, On obiecał nam pokój i odpoczynek! ”
- „Nie mamy ufać Panu tylko wtedy, gdy Go potrzebujemy, lecz zawsze!" „Ufajcie Panu na wieki, bo Pan JE-HO-VA jest
odwieczna mocą!” Iz. 28:29, „To również pochodzi od Pana Zastępów, który jest cudowny w radzie i doskonały w
działaniu!" To nie tylko pomnoży nam dusze dla Pana Jezusa, ale wzbogaci Cię duchowo, doda pomyślności i dołoży do
twej nagrody! - III Jan 1: 2, „Umiłowani, nade wszystko pragnę, abyś mógł prosperować i cieszyć się zdrowiem, ponad
wszystko powodzenia twojej duszy ”, jeśli to razem zaakceptujemy! Jego współczucie nie zawodzi, jest nowe każdego
ranka! - "Wielka jest wierność twoja!" (Lm. 3:22-23) Koniec cytatu.
Cóż za wspaniały list budujący wiarę! Będę pamiętał o tobie w moich modlitwach i gdy będziesz pomagał w tym
wiernym przesłaniu, kiedy będziemy publikować słowo Boże, Jego błogosławieństwa będą z tobą!
W tym miesiącu wydam wspaniałą nową książkę, zawierającą 3 kazania: „Step by Step Into Heaven ”- „ Hold Fast”„The Trumpet Call”, a także DVD zatytułowane „Faith Booster”.
Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
Nie zasypiaj! Jezus przyjdzie wkrótce!
Czy jesteś przygotowany?
Pozostań na ścieżce Pana,
w świętości i czystości!

Chcesz być częścią tej wspaniałej posługi,
masz zapytanie o modlitwę, czy chciałbyś więcej literatury biblijnej?
Odwiedź nasze strony internetowe lub napisz do nas.
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