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Drogi Partnerze w Żniwie,
Ponownie nastał ten czas w roku, gdy mamy sezonowe święta. Jak widać liście przybierają złoty kolor wskazując na to, że jest już jesień.
Chciałbym życzyć wszystkim wspaniałych Świąt Dziękczynienia. Prawdziwie jest to czas, by wychwalać i dziękować naszemu Panu i
Zbawcy. – Tutaj znajduje się zapowiedź naszego przyszłego listu Styczniowego, którego nie chcielibyście przeoczyć. Będziemy rozmawiać o
wszystkich cyklach wliczając nowy 14letni cykl, który zaczyna się 3-go lutego 2012. Również przedyskutujemy zamieszki na skalę światową,
które zaczynają stawać się coraz większe siejąc niezadowolenie. A także to, co dzieje się z naszym systemem finansowym? Czy nastanie
całkowite załamanie? - Chciałbym mieć więcej miejsca na to, lecz mam bardzo ważny i duchowy list, który napisał Brat Frisby; to budujące
wiarę doświadczenie! A teraz cytat od Brata Frisby.
„Chciałbym objawić, że istnieją różne rodzaje cudów. Klasyfikujemy je jako cuda uwolnienia, uchylenie natury, cuda dotyczące
osądzenia i wskrzeszania umarłych oraz cuda stwarzania i oczywiście cuda wszelkich rodzajów uzdrowień. Rzeczywiście Jezus chce,
abyś miał cud w twoim życiu teraz i zawsze!”
„Zatrzymajmy się na moment i wymieńmy niektóre ze spektakularnych cudów, które uczynił On w Starym Testamencie. I Kor. 10:4, „A
wszyscy pili ten sam duchowy napój: ponieważ pili oni z towarzyszącej im skały: a tą skałą był Chrystus! – Widzimy tego samego
Jezusa na pustyni zaopatrującego swoich ludzi!” (Przeczytaj wersety 1 oraz 2) – „Ta cudowna Gwiazda to nic innego jak ‘Słup Ognia’ –
pełen mocy dla tych, którzy wierzą. Dla przykładu, by wzmocnić twoją wiarę, czytamy, że na pustyni nie było żadnego źródła zaopatrzenia, Bóg
sprawił, że obuwie i odzież dzieci Izraela wytrzymywały dzięki ciągłemu cudowi! Ponieważ jest to normalne, że odzież i obuwie się zużywają,
lecz Bóg zachował, to co mieli!” (Pwt. 29:4 – Ne. 9:21) – „Był tam również cud boskiego zdrowia dla Jego dzieci, o którym niewielu zdaje sobie
sprawę. Ps. 105:37, On wyprowadził ich również ze srebrem i złotem: i nie było żadnej słabej osoby pośród ich plemion!” – „Z
pewnością sprawi to, że wasze serce podskoczy z radości i przyniesie nowe błogosławieństwa dla tych, którzy studiują (czytają) i wierzą w nie!
Pisma wykrzykują, ‘Czy jest coś zbyt trudnego dla Pana?’ Nie! – Prawdą jest, że przeciętny Chrześcijanin żyje pod jego przywilejami! I jest to
długą drogą, by zrozumieć swój pełny potencjał w mocy wiary! Niektórzy Chrześcijanie żyją niemal wszyscy w naturalnym królestwie do czasu,
gdy siły nadnaturalne zaczynają wydawać się im obce (dziwne). – Lecz Bóg nauczy dzieci Izraela, że odpowie On na ich potrzeby w każdej
okoliczności. Jeżeli istnieje ważna konieczność (potrzeba), wtedy zawsze znajdzie się nadnaturalny sposób, bez względu na to, co trzeba!”
Zdrowie i dobrobyt są dziedzictwem wierzącego, lecz każda obietnica musi być uznana i należy według niej działać, w przeciwnym razie, nie
uczyni nam niczego dobrego! – Pamiętajcie także, że nie stanie się cud, dopóki nie ma wewnętrznego oczekiwania zakotwiczonego w
obietnicach dzięki wierze! Możemy również dodać, że zaopatrywał On dzieci Izraela w jedzenie przez 40 lat! (Wj. 16:4)
„Czasami jest to zaskakujące, ale oczywiście jest to ludzka natura. – Ludzie martwią się o swoją odzież i jedzenie; a ci, którzy zamieszkują
zimniejsze strony zastanawiają się, czy zapłacą swoje rachunki za paliwo (opał), lecz zapominają tych, którzy wierzą w Boże posługę . . . On ich
zaopatrzy w potrzebie! – Braki żywności i mroźne zimy mogą przyjść i odejść, lecz Jezus pozostanie ten sam – wczoraj, dzisiaj i na zawsze!”
(Heb. 13:8) – Jezus napomina, nie martwcie się o jedzenie, odzienie czy źródła energii! (Mat. 6:31-34) – „Oto, powiedział Pan,
Pamiętajcie, że Ja tak powiedziałem, że dzban mąki nie wyczerpie się: ani baryłka oliwy nie opróżni się!” (I Krl. 17:14) – „A ci, którzy
dają i wspierają Jego pracę, tak jak kobieta, która pomogła Eliaszowi, dała wszystko, co miała, by mu pomóc, miała ona w swych rękach
nieustanny cud! Jest to całkowicie napisane, by cie wspierać, byś nie wątpił, lecz parł nadal w wierze! Tak, powiedział Pan, Moi ludzie
powinni całkowicie Mi ufać, powinni widzieć największe czyny codziennie w swoim życiu!” – „Przyjdźcie i pomyślcie o tym, każdy oddech,
którym oddychamy od Niego jest cudem! – Lekcja z tego jest taka, że Bóg nie tylko jest w stanie zastawić stół na pustyni, lecz jest w stanie
sprawić jakikolwiek konieczny cud, by zaopatrzyć potrzeby Jego wiernych i ufających dzieci! Mamy wspaniałego Zbawiciela, nie zawiedzie On
nikogo z was, gdy będziesz wykonawcą Jego pracy! – Nie ma ograniczeń tego, co On tobie uczyni! – „Bądź według twojej wiary, powiedział Pan,
działaj według niej! – Ponieważ dam ci wszystko, w co uwierzysz! – Tak, powiedział Pan, dajcie, a wam będzie dane; miarę dobrą,
natłoczoną, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze!” (Łukasz 6:38) – Ponieważ mówi On dalej, „Cokolwiek
dacie, będzie wam zwrócone, a nawet więcej!” „Ten list był dany od Ducha Świętego i został napisany, by pomóc wszystkim dzieciom Boga oraz,
by podbudować je w wierze. Studiujcie (czytajcie) go, a będziesz pobłogosławiony w nadchodzących dniach!” Koniec cytatu.
By nadal budować twoją wiarę, publikuję List Specjalny pod tytułem „Dimensional Faith – Infinite Possibilities”. A także DVD pod nazwą
„The Amazing Evidence”. (Zobacz ofertę poniżej). – Nastał prawdziwy głód budujących wiarę wiadomości Brata Frisby i chciałbym przy okazji
podziękować wam za wasze wsparcie oraz modlitwy. Niech Jego nieustanne błogosławieństwa i Jego wspaniała mądrość prowadzi cię w tym
okresie świąt.
Wasz Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja:
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Również dostępne: “Revelation Proof”
($20.00/szt. donacja)
Postbus 71
8050 AB Hattem
Tel: +31644752537

