
Drogi Partnerze w Żniwach,

Na  Zachodzie  panuje  ekstremalna  susza,  która  wywołała  tak  wiele  pożarów,  że  płoną  setki  dzielnic.  Wszystkie  jeziora,
zwłaszcza Meade, znajdują się na najniższym poziomie, pomagając ponad 80 milionów, a poziom wody tam spadł do
poziomu z 1936 r.  i nadal spada. Ważny czynnik – wkrótce zabraknie wody do obracania turbin wytwarzających prąd.
Ponadto  nie  ma  wody  do  sadzenia  roślin  w  dole  rzeki,  co  spowoduje  największy  kiedykolwiek  widziany  niedobór
żywności we współczesnym świecie.  Już teraz w wielu krajach jest głód i ludzie umierają bez jedzenia. Abyś zrozumiał powód
pisania tego, wycieczka do twojego sklepu spożywczego z inflacją na poziomie 9% jest teraz wyższa niż w ostatnich 40-stu latach.
–  Kiedy  to  pisałem  wielkie  powodzie  miały  miejsce  w  Tennessee  i  Kentucky,  w  całym  kraju,  a  także  za  granicą,  również
historycznie wysokie temperatury z tysiącami umierającymi ludźmi. – Mam wspaniały list budujący wiarę z biblioteki brata Neala
Frisby. Nie ma lepszego czasu niż ten, aby to wydać. 

„Podczas gdy świat kołysze się w tę i z powrotem i trzęsie się w proroczych osądach i gdy cztery żywioły trudzą prawie
każdy naród wprowadzając zniszczenie, żywy Bóg, przynosi także nadprzyrodzoną moc cudów i cuda są wszędzie wśród
ludzi. Wczesny i późny deszcz połączyły się, a duch odrodzenia świadczy dla całej ludzkości. Jezus czyni teraz te same
cuda, które czynił w Starym i Nowym Testamencie.”

Teraz ujawnimy niektóre z jego cudów, aby nabudować trochę wiary w Nowym Testamencie. Mat. 8:5-13, A kiedy Jezus wszedł
do Kafarnaum przyszedł do niego setnik, prosząc go mówiąc: Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany, i bardzo cierpi. A Jezus
mu rzekł: Przyjdę i uzdrowię go.  Setnik odpowiedział i rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale
powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja podlegam władzy, mając pod sobą żołnierzy, i mówię temu: Idź, a
idzie, a drugiemu: Przyjdź, a przychodzi, i mojemu słudze: Zrób to, a on to robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdumiał się i rzekł do tych,
którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. I powiadam wam, że wielu
przybędzie  ze  wschodu  i  zachodu  i  zasiądą do stołu  z  Abrahamem,  Izaakiem i  Jakubem w królestwie  niebieskim,  ale  dzieci
królestwa zostaną wyrzucone na zewnątrz w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A Jezus rzekł do setnika: Idź niech
ci się stanie jak uwierzyłeś. A o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. 

Jezus pokazał nam kilka lekcji prawdziwej wiary dotyczących setnika. Współczuł swemu słudze dręczonemu paraliżem.  On
powiedział  Pan,  rozpoznając  Jezusa  jako  Pana.  Ukorzył  się  wiedząc,  że  nie  jest  godzien  sprawiedliwości,  powiedział,  że:
kontrolował stu ludzi (Rzymian). On powiedział: idź, a on idzie, a drugiemu  przyjdź, a on przychodzi pokazując, że jest u władzy.
Powiedział Jezusowi, że nie musi się ruszać, lecz powiedz tylko słowo, a mój sługa zostanie uzdrowiony. A sługa został nagrodzony.
Jezus zdziwił się i powiedział, że taka wiara nie zawsze była w Izraelu i powiedział setnikowi, że będzie tak, jak powiedział i jego
sługa został cudownie uzdrowiony. Jezus przedstawił też pewien punkt widzenia, do których przyszedł, będą odrzuceni (Żydzi), a
poganie przyjęci. Cóż za mądrość na lekcjach o wierze. O Kościele Boga Żywego obudź się! Wchodzimy w fazę powiedz tylko
słowo. Mat. 15:21-28, Wtedy Jezus udał się stamtąd i odszedł na wybrzeża Tyru i Sydonu. A oto niewiasta z Kanaan wyszła z tych
samych wybrzeży i wołała do Niego, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida, moja córka jest strasznie dręczona przez
diabła. Lecz On nie odpowiedział jej ani słowa. I przyszli jego uczniowie i prosili go, mówiąc: Odeślij ją; bo woła za nami. Lecz on
odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec” które poginęły z domu Izraela”. Po czym przyszła i oddała mu pokłon, mówiąc:
Panie, pomóż mi. On jednak odparł, niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucać go psom. A ona rzekła: Tak, Panie, a jednak
szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus odpowiedział jej: O niewiasto, wielka jest twoja wiara,
niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. - Podobnie jak setnik tutaj jest kolejny niezwykły cud
dotyczący pogańskiej  kananejskiej kobiety. Niesamowita pokora i odwaga na zawsze zmieniły życie jej i jej córki. Uczniowie
próbowali ją zniechęcić, potem nawet Jezus, ale to nie zadziałało. Wyciągając z niej to, co najlepsze, Jezus powiedział, że to nie
jest dla psów (było to sformułowanie, którego  Żydzi używali dla tych ludzi) nazwała go Panem, a potem nazwała go
mistrzem. To znaczy, że chciała być mu posłuszna w jakikolwiek sposób.  Powiedziała jeszcze, że psy jedzą okruchy, które
spadają ze stołu ich pana. Jezus po prostu nie mógł tego powstrzymać. Powiedział O, niewiasto wielka jest twoja wiara: niech ci się
stanie, jak chcesz. To znaczy, że jej córka była uzdrowiona i mogła dostać wszystko, czego tylko zapragnęła. Ona przyjęła to
przez  wiarę.  Bez  względu  na to,  po  prostu  nie  przestawała.  Och Twórca  wyciągnął  to  prosto  z  niej!  Była  na boskim kursie,
pokazując Jego uczniom, jak działa wiara, a także Jego wybranym dzisiaj! Koniec cytatu. Cóż, co za wspaniały list budujący wiarę!

W tym miesiącu wydajemy  Nową Książkę zatytułowaną „Księga listów miesięcznych – tom 4” oraz DVD „Prophetic Warning!” –
Wraz z końcem wieku nie chcemy zawieść naszego świadectwa i zdobywania dusz! To jedyna rzecz, którą możemy ze sobą zabrać przed
Boga! Kiedy księgi zostaną otwarte, miej dobry wynik. Jezus będzie cię powodził i błogosławił. Codziennie będę się za ciebie modlić. 
                                        
                                   Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby
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