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Drogi Partnerze w Żniwach,
Mamy wspaniały list w tym miesiącu i pasuje on do wszystkich wydarzeń, które się dzieją. Niezwykła pogoda ciągle opanowuje
ten naród i inne. 2 lipca nadchodzi także całkowite zaćmienie Słońca. Strach i niepokój są z pewnością na pierwszym planie! Wiem
więc, że skorzystasz z tego listu. A teraz cytat od brata Neala Frisby.
„W tym liście skupimy się na wyjątkowych obietnicach Boga! - Naprawdę są cudowne! - Pod koniec wieku Pan obiecał odpoczynek
i pokrzepienie dla Swoich dzieci! . . . Duch Święty jest wielkim Pocieszycielem i sprawi, że się to wydarzy! – On przygotowuje
serca na to błogosławieństwo! - Ale czlowiek najpierw musi mieć wiarę w pozbycie się lęku! ”-„ Głosiłem wiadomość zatytułowaną
„Zmartwienie”, która będzie bardzo pomocna dla wielu osób na mojej liście; dotkniemy tego tematu częściowo tutaj!”
Zmartwienie było złowrogim towarzyszem człowieka od 6000 lat, jest jak cień na ludzkości - odwieczny niszczyciel! Stały niepokój o wiele rzeczy, które nie są rzeczywistością! - Zawsze był i jest jednym z najpoważniejszych problemów, przed którymi
stoją dziś mężczyźni i kobiety! . . . Żyjemy w wieku, który sprawia, że wzmaga się to bardziej niż kiedykolwiek; to jest jak epidemia
rozprzestrzeniająca się na narody. . . w połączeniu ze strachem może powodować wiele zaburzeń! - Dlatego Jezus powiedział:
„Bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana” (Jakub 5: 7)
„Lekarze mówią, że około połowa wszystkich chorób jest spowodowana zaburzeniami nerwowymi - które mają początek w ich
poważnych zmartwieniach! - To dlatego Jezus czynił dobro, uzdrawiając wszystkich, którzy byli uciskani i wyzwalając tych, którzy
mieli te problemy! - Przyjęli nowe życie w szczęściu! ”-„ Pan wiedział, że ludzie będą się martwić o swoje codzienne potrzeby
związane z jedzeniem, odzieżą itp.! - I dał piękny klucz! ”- Mat. 6:34,„ Nie myślcie więc o jutrze, bo jutrzejszy dzień sam o siebie
troszczyć się będzie. . . Dosyć ma dzień swojej biedy!”-„ Doszlismy do tego, nawet o tym nie myśl! . . . Weź każdy dzień takim, jaki
jest! - Jezus miał na myśli, żeby nie martwić się o przeszłość, teraźniejszość, a nawet przyszłość, ponieważ mówi, że jesteś bardziej
wartościowy niż ptaki, a On zaopiekuje się tobą!” (Wersety 26-33) – „To nie znaczy, że nie możesz planować z wyprzedzeniem; bo
możesz! - Ale to oznacza, że nie musisz się martwić ani niepokoić się tym! - Teraz mamy być ostrożni i zaniepokojeni sprawami
Bożymi, ponieważ mówi, czuwajcie i módlcie się! - Innymi słowy, nie pozwól, aby troski tego życia z jego lękami i zmartwieniami
kontrolowały cię! - Jezus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze; niech się nie lęka, bo pokój Mój wam daję! ”(Jan 14:
1) -„ Gdy będziecie zachowywać umysł i wiarę w Jezusa każdego dnia, On pójdzie przed wami! ”
Fil. 4:6, „objawia, by być ostrożnym i niepokoić się o nic, lecz by iść przed Nim z dziękczynieniem i uwielbieniem! Chwaląc Go, pozbywa się niepokoju! - Dla tych, którzy czują się nędzni i nieszczęśliwi, Jezus da wam radość i to będzie w pełni!
”(Jana 15:11) -„ Tym, którzy są często zmęczeni i znużeni, On da wam odświeżający odpoczynek! (Mat. 11:28) - Tym, którzy
czują się samotnie, On da wam towarzystwo!”(Iz. 41:10) -„ Czasami ludzie martwią się o grzechy, które popełniono kiedyś lub
wiele lat temu, a oni zastanawiaja się, czy naprawdę im wybaczono? - Tak, jeśli ludzie pokutują, Jezus jest bardzo wierny, aby
przebaczyć! - Bez względu na to, jak wielki jest grzech, On przebacza, a Biblia mówi, że już go więcej nie pamięta; abyście nie musieli
się martwić o przeszłe grzechy! ”- Przeczytaj Heb. 10:17! „Jednym z najlepszych sposobów na złagodzenie napięcia, zmartwień i
niepokoju jest obcowanie z Bogiem każdego dnia w chwale i dziękczynieniu! . . . To będą wasze ciche chwile z Jezusem! - Jeśli ktoś
robi to często, zamieszkuje w tajemnym miejscu Najwyższego i przebywa w cieniu Wszechmocnego!” (Ps. 91: 1)
„Czasami, kiedy jesteś testowany i próbowany i wydaje się, że wszystko dzieje się przeciwko tobie; pamiętaj tylko, że
Jezus obróci to nawet dla twojego pożytku, gdy ufasz, On przeprowadzi cię w każdych trudnościach i wypracuje to na
dobre! ”- „To mówi w Rzym. 8:28, „Wiemy bowiem, że wszystko działa na dobre dla tych, którzy miłują Boga,
którzy są powołani zgodnie z Jego zamysłem!” - „W innym miejscu Pisma mówi:„ Rozkoszuj się w Panu, a On da tobie
pragnienia twojego serca! - Jedna rzecz, silne namaszczenie w naszej literaturze, płytach CD i DVD da ci pewność siebie i
uwolni cię od niepokoju i zmartwień! - Naprawdę, jeśli będziesz regularnie studiował to, przyniesie ci wspaniałe
błogosławieństwo! - Och, co za piękne namaszczenie; Czuję taką moc, pisząc dla ciebie ten list!”- Jezus powiedział:„ Nie
bój się, tylko wierz!”. . . Zaprawdę, Pan daje nam wspaniałe pokrzepienie w czasie wielkiej odnowy! (Dzieje Apostolskie
3:19) „Oto mówi Pan w Piśmie Świętym, obiecałem ci błogosławić - poprowadzić, zachować, nauczać i wyzwolić
cię, zadowolę cię, pomogę i umocnię cię !” - „Nie zapomnę o tobie i pocieszę cię, wybaczę i odnowię! - I pouczę i
wzmocnię cię! - Będę twoim Bogiem i będę cię kochał (Mój duch w tobie)! - Zamanifestuję siebie! - Przyjdę
ponownie dla ciebie! - I dam ci koronę życia! ” „ W jednym lub drugim miejscu wszystkie te obietnice znajdują się w
Biblii; i są dla każdego z was, którzy wierzą i ufają im! ”-„ Bądźcie wytrwali i niewzruszeni w tych obietnicach, a wasze
życie zmieni się, gdy Pan Jezus zostanie z wami! ”-„ Wierząc, cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały! Widzimy więc z całym zamieszaniem, zakłopotaniem i niepokojem na świecie, że jesteśmy pocieszeni Słowami i
obietnicami Jezusa i mamy odpoczynek i pokój!” Koniec cytatu.
W tym miesiącu mamy wspaniałą książkę, która pasuje do tej wiadomosci „The Cure For Doubt, Fear and Anxiety”,
a także DVD „Faith Benefits”. Po raz kolejny nasz przedstawiciel będzie odwiedzał wiele krajów w Afryce, dostarczając to
ważne przesłanie Jezusa. Jezus kocha wszystkich, którzy pomagają w tej pracy Ewangelii i zaspokoi twoje potrzeby,
będzie cię chronić i prowadzić. Będę pamiętać o tobie w modlitwie.
Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD ($15.00 donacja)
“Worry”
“The Real Defense”
“Self Deception”

Nowe DVD: “Faith Benefits”
Również dostępne: “Prepare Plus Healing Line”
($20.00 donacja za sztukę)
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