
Drogi Partnerze w Żniwach,
Nadchodzą wydarzenia na całym świecie. W tym miesiącu mamy bardzo specjalny budujący wiarę list z biblioteki Neala Frisby -   Wirus

Korona jest uważany za poważną pandemię. Media głównego nurtu nie mówią o tym dużo, ale wiele źródeł deklaruje to za poważną epidemię. -
Również poważne trzęsienie ziemi na granicy turecko-irańskiej spowodowało śmierć wielu osób z poważnymi zniszczeniami. A także wiele
istotnych wydarzeń pogodowych dzieje się tutaj i na całym świecie. A teraz wspaniały list: Recepta na korzyści płynące z wiary:

„W tym liście Duch Święty prowadzi mnie do budowania wiary i wzmocnienia waszych serc i umysłów w Panu! – Wkraczamy w
fantastyczny i ogromny wiek, szybki i niebezpieczny, który będzie zdominowany przez strach i światowe strapienie!” „Podczas gdy świat
jest pełen niepokoju, zmieszania, zakłopotania co do przyszłości, Bóg daje swoim dzieciom ‘prawdziwy wzór’ kiedy powiedział, Bądźcie
wierni i nieporuszeni. – Zdecydowanie mówi, Nie bój się, wierz tylko! (Marek 5:36) – Nie bój się, bo Ja jestem z tobą! – Nie lękaj się,
ponieważ Ja jestem Pan, twój Bóg!” (Iz. 41:10) – „Podczas gdy świat doświadcza wstrząsów, obietnice Pisma są pocieszeniem dla
wszystkich, którzy w nie wierzą! – Bóg daje nam piękną polisę ubezpieczeniową! – Wiemy, że nie ma firmy, która by zabezpieczała przed
strachem czy przerażeniem! – Lecz w umowie 91 Psalmu, zapewnia On swoje dzieci o tej opiece!” – Werset 5 . . . „W nocy nie ulękniesz się
strachu ani za dnia – lecącej strzały!” – Werset 15 . . . „ On odpowie ci w każdego rodzaju problemie!” – Werset 11 . . . „Jego aniołowie
będą cię strzegli na wszystkich twoich drogach!” – Werset 13 . . . „Żadna moc demona cię nie pokona!” – Werset 7 . . . „Choć tysiące
padnie od chorób i plag, On cię od tego zachowa!” – Werset 2 . . . „A dla tych, którzy ufają Panu, będzie On prawdziwą ucieczką i
twierdzą!” – Werset 1 . . . „Ten, kto mieszka w Jezusie w wierze i wychwalaniu będzie pewnie trwać, w cieniu Wszechmocnego!” – „Cóż za
wspaniała polisa, cóż za uspokajające duszę słowa! – Żaden rodzaj polisy nie może zagwarantować ci długiego życia, ale Jezus może!”
(Werset 16) . . . „I mówi, ukażę mu moje zbawienie, a to idzie do wiecznej błogości – ( wieczne życie)!”

„Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach!” (Ps. 46:1)  – Dawid potwierdza obietnice
Boże! . . . „Tak, chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną!” (Ps. 23:4) – Zauważ, to mówi, Dawid szedł, nie
biegł! – On spokojnie spacerował w obecności Boga! – On nie bał się żadnej złej mocy! – Cień śmierci go nie wystraszył! –  Werset 2,
Dawid powiedział, „On prowadzi mnie nad spokojne wody!” – „To oznacza, że Bóg dał mu ciszę i spokój w jego duszy! – Ponieważ
wierzył on w obietnice Boże, a one działały dla niego!” – „I pracują one także dla ciebie w jeden lub w inny sposób; i da On ci spokój nad
wodami i pocieszy cię przed cieniami śmierci przynosząc pokój i bezpieczeństwo! – Nie ma Boga takiego, jak nasz Bóg; błogosławiony
jest Pan Jezus! – Ponieważ nasza chluba jest w Nim!”

„Jest wiele szczególnych postanowień podanych dzieciom Pana, dotyczących boskiego zdrowia, zbawienia, uzdrowienia i cudów! – Po
pierwsze spójrzmy na to z pewnego punktu widzenia! . . . W dzisiejszych czasach wielu ludzi chodzi do lekarzy i otrzymują oni recepty!
Mówi się im, by postępowali zgodnie z instrukcją użycia danego lekarstwa, itd.! – Lecz czy kiedykolwiek zauważyłeś, że nasz wielki lekarz
(Jezus) dał Jego recepty! – I jeśli będziemy przestrzegać zaleceń, ponadludzkie cuda będą miały miejsce!” –  „Pisanym nakazem jest
Boże Słowo przygotowane i wypełnione wieloma obietnicami! – Boże recepty w Biblii na zdrowie i uzdrawianie są całkowicie
prawdziwe! – Jest to duchowe lekarstwo dla wszystkich tych,  którzy przyjmują Słowo Boże każdego dnia!”  – „Daniel  wraz z
trzema hebrajskimi dziećmi to zrobił, a lwy nie mogły ich pożreć oraz ogień nie mógł ich strawić! Oni przyjęli (uwierzyli w) Słowo Boże!”
– Boża recepta Słowa mówi, „Wszystkie rzeczy są możliwe dla tego, kto wierzy!” (Marek 9:23) – Nowy Testament jest pełen Bożych
obietnic, a tutaj znajdują się niektóre z recept Starego Testamentu!” – Ps. 103:2-3 . . . „Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o
wszystkich Jego dobrodziejstwach (przepisane obietnice); Który odpuszcza wszystkie twoje winy, który leczy wszystkie twe
niemoce!” – Iz.  53:4-5 .  .  .  „On wziął,  nasze smutki  i  boleści  od nas,  w Jego ranach jesteśmy uzdrowieni!” – Dawid powiedział .  .  .
„Zawołałem do ciebie, a tyś mnie uzdrowił!” (Ps. 30:2,3) – Jest wiele więcej obietnic takich jak, „Ja jestem Pan, wasz  Bóg, który was
uleczył i zabiorę od was WSZELKIE choroby!” – W Ps. 107:20, „Jego Słowo nie tylko ich uzdrowiło, On ocalił ich od zniszczenia!”

„W Nowym Testamencie  zostało  zapisanych  wiele  obietnic!  A  w  nich  miały  miejsce  niesamowite  wspaniałości  i  cuda!”  –  Jezus
powiedział do kalekiego od 38 lat mężczyzny; „Wstań, weź swoje łoże i idź! – I natychmiast mężczyzna został uleczony!” (Jan
5:5-9) – Jezus powiedział, „Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą!”  – Wydarzyły się wszelkie rodzaje cudów! (Marek 16:17-
18) – Jezus powiedział, „Zaprawdę powiadam wam, ten kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję!”
(Jan 14:12) – „I powiedział On, jeszcze większe dzieła możemy robić na koniec wieku! –  Ale musimy dokładnie wiedzieć kim jest
Jezus! – I zdecydowanie powiedział On Filipowi, że był żywym Bogiem, odwiecznym Ojcem!” (Jan 14:8-9 oraz Iz. 9:6,5)

„Biblia  mówi,  że  uzdrawiał  On wszystkich,  którzy  byli  chorzy;  i  przez  wiarę  uczyni  to  samo i  dla  nas!  (Mat.  8:16-17)  –  Pamiętaj  Jezus
powiedział, wszystkie rzeczy możliwe są dla tego, kto wierzy! – Powiedział On do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łukasz
8:43-48) – „A kiedy Jezus zobaczył ich wiarę, odpowiedział w cudach! (Marek 2:3-12) – Wołaj do Mnie, a odpowiem ci! (Jer. 33:3) – On zapisał
wiele Pism, które nie tylko zapewnią uzdrowienie i zdrowie, lecz także dobrobyt dla tych, którzy dają!” – III Jan 1:2 . . . „Umiłowany, życzę ci
wszelkiej  pomyślności  i  zdrowia,  podobnie  jak  zaznaje  pomyślności  twoja  dusza!”  –  „Powyżej  zapisał  wszystkie  rzeczy,  które  możesz
otrzymać, WSZYSTKIE te korzyści! – Zapisane obietnice są dla wszystkich, którzy korzystają z nich w prawdziwej wierze i według nich
działają!” – „Gdy się modlisz, zauważ, jak spełnia się wiele z tych obietnic w twoim życiu! Wiele nowych i wspaniałych rzeczy Jezus pokaże i
uczyni dla ciebie!”

W tym miesiącu wydaje nową wspaniałą książkę zatytułowaną “Providence: God’s Wings of Trust”, a także DVD „Healing Over Elements." -
Twoje ciągłe wsparcie dla posługi brata Frisby było wspaniałe. Docieramy do wielu nowych dusz za granicą.  Mądrym jest ten, który ocala dusze!
Pan nie przeoczy twojego udziału w tej cudownej służbie. Będę się za ciebie modlił.

Twój Brat w Chrystusie, 
Gerald Frisby
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