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Drogi Partnerze w Żniwach,

Po raz kolejny wkraczamy w ten czas roku. Liście zmieniają kolory. Od tego okresu w zeszłym roku
widzieliśmy katastrofalną liczbę wydarzeń. I ostatnio huragan 4tej kategorii na wybrzeżu Florydy z
olbrzymimi zniszczeniami. Pozwól, że zacytujemy pewne pisma Neala Frisby z jego biblioteki.
W nadchodzącym okresie to będzie niczym ujrzenie tysiąca wydarzeń w krótkim czasie. Jego cień przechodzi
obok godziny północy. On wiąże chwasty i kładzie zboże do spichlerza. Mat. 13:30, „Pozwólcie obojgu róść aż
do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie;
pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.” Pełnia wieku pojawia się nam na horyzoncie. Zbliżamy się „do
momentu, w mgnieniu oka.”
Z tego wszystkiego, musimy być wdzięczni, gdyż jest to czas w roku, kiedy dziękujemy Panu za Jego
liczne dobrodziejstwa. „Gdzie jest piękne Pismo objawiające, że Jego uszy zawsze słuchają, by nam pomóc!” –
Iza. 40:28, „Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Pan - to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie
męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona.” – Iza. 41:13, „Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ujmę cię
za prawą rękę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą!” – „Odwagi, On prześle ci cudownego ducha
odnowienia!” Werset 18, „Ja otworzę strumienie na nagich wzgórzach i źródła wód pośrodku nizin.
Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski!” – Iza. 43:7 ujawnia, że jesteśmy
stworzeni dla Jego chwały i zdecydowanie jest On gotowy, by błogosławić, ocalić i leczyć! – Ap. 4:11 „ujawnia
co znaczymy dla Jezusa!”
Iza. 30:15 objawia, „W ciszy i spokoju będzie twoja siła!” – „Błogosławieni ci, którzy na Niego czekają!” –
„Tak powiedział Pan odnośnie dzieł moich rąk, Rozkazuj mi!” Iza. 45:11. – On jest zawsze gotowy, by wam
pomagać, gdy modlicie się wspólnie! Werset 19 mówi, „Nie przemawiał On potajemnie, w ciemnym zakątku
ziemi odnośnie swoich obietnic i nie szukamy Go na próżno, On zawsze nas słyszy!” „Bez względu jak
zniechęcony czy ze złamanym sercem, On jest bardzo blisko!” (Św. Jan 14:27) – „On da ci odpoczynek i
wzmocni cię! (Mat. 11:28) On zawsze ci pomoże i będzie podtrzymywał, gdy będziesz ufał!” – „Żniwa są tuż
tuż. Trwaj w pracy tego cudownego powołania i gromadzenia wybranych w snopy, prawdziwa winorośl!”
Tutaj są pewne dynamiczne i cudowne obietnice oraz mądrość odnośnie umysłu Bożego, naszego Zbawcy,
Pana Jezusa! Iza. 26:3-4, „uczy nas, że gdy nasz umysł myśli o Panu każdego dnia, On obiecał nam pokój i
odpoczynek!” Nie tylko ufamy Panu, kiedy Go potrzebujemy, lecz zawsze! „Ufaj Panu na zawsze: gdyż Pan
JEHOVA jest wiekuistą mocą!” – Koniec cytatu.
Tego miesiąca oferujemy książkę pod tytułem „Light
Moving Eastward in Eden” oraz DVD „The Natural Man
and the Spiritual Man.” Twoje modlitwy i wsparcie robią
naprawdę różnicę dla posługi Brata Neala Frisby w
pomocy, by uczynić tak dużo, jak to możliwe w przyszłym
czasie! Również Pan Jezus nie zapomni ci twoich starań i
prócz odpowiedzi na twoje potrzeby, gromadzisz skarb w
niebie. (Mat. 19:21). Będę pamiętał o tobie w modlitwie.
Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD ($15.00 donacja)
“The Invitation (Parable)”
“Lift Up Your Eyes”
“Voltage In Prayer”

Nowe DVD: “The Natural Man and the Spiritual Man”
Również dostępne: “Sound Words”
($20.00/szt. donacja)
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