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Drogi Partnerze w żniwie,    Tego  miesiąca  wspomnimy  oddaną  pracę  Brata  Frisby.  W  lipcu  były  jego  urodziny.  Jego  wiadomość  wzmocniła  każdego  i  była 
prawdziwym błogosławieństwem dla wybranych i dla wszystkich ludzi Boga. Wiele wydarzeń i jego proroctw zostało objawionych i mają one miejsce teraz przed naszymi oczami. Wybrani są zawsze powiadamiani dzięki wiadomości Brata Frisby. Ten list miesięczny będzie budujący w wierze i  zapewniający was  o  Bożej  opiece i  wielkich obietnicach.  Wiem,  że  się  wam spodoba,  ponieważ gdy go czytałem,  otrzymałem  prawdziwe błogosławieństwo i otuchę od Pana. A teraz podbudowująca wiarę wiadomość od Brata Frisby.    „W tym wieku odstępstw i  niebezpiecznych czasów,  są  tu budujące wiarę  słowa!  –  Duch Święty prowadzi  mnie,  by budować  wiarę i  wzmacniać wasze serca i umysły w Panu! – Wchodzimy w fantastyczny i straszliwy wiek, szybki i niebezpieczny, który będzie zdominowany przez  strach i  światową  niedolę!”  –  „Wydaje  się,  że  w naszych ogromnych miastach  każdy się  spieszy,  pędzi  tam i  z  powrotem!  –  Nasze 
społeczeństwo tworzy presję i ciśnienie; jest to dobrze znane nawet wśród młodych ludzi,  którzy nie byli dotąd zauważani!”  – „Z powodu tak wielkiego niepokoju i nieufności, ziemia ostatecznie połączy się razem, by uniknąć strachu przed zniszczeniem! Planeta wchodzi w  wiek kryzysu i zamieszania; jest to początek sytuacji bez odwrotu do tego, co kiedyś było! – Łączą się razem, lecz jest to zły rodzaj więzi! – Nie wiążą się w Panu Jezusie, dlatego odniosą porażkę i dlatego też muszą się z nim spotkać na Jego warunkach!” (Ap. 19:14-21)     „Podczas, gdy świat jest pełen niepokoju, zmieszania i rozterek odnośnie przyszłości, Bóg daje swoim dzieciom ‘prawdziwą receptę’, kiedy  powiedział, Bądźcie wierni i niezłomni! – Śmiało mówi On, Nie bójcie się, tylko wierzcie! (Marek 5:36)- Nie bójcie się, ponieważ Ja jestem z 
wami! – Nie lękajcie się, ponieważ Ja jestem Pan, wasz Bóg!” (Iz. 41:10) – „Podczas gdy świat się trzęsie, Pisma obiecują, że jest pocieszenie dla  tych  wszystkich,  którzy  w  nie  wierzą!  –  Bóg  daje  nam  piękną  polisę  ubezpieczeniową!  –  Wiemy,  że  nie  ma  przedsiębiorstwa,  które  ubezpieczałoby przed strachem lub przerażeniem! – W umowie w 91. Psalmie, zapewnia On Swoje dzieci o tej ochronie! – werset 5 . . . „Nie  ulękniesz się strachu, przerażenia w nocy, ani za dnia lecącej strzały” – werset 15 . . . „On wysłucha wszystkich waszych zmartwień!” – werset 
11 . . . „Jego aniołowie będą was strzec na wszystkich waszych drogach!” – werset 13 . . . „Żadna demoniczna siła was nie pokona!” – werset 7 . . . „Choć tysiące padną od chorób lub plag, On was ocali!” – werset 2 . . . „A dla tych, którzy ufają Panu, będzie On ucieczką i twierdzą!” –  
werset 1 . . . „ Ten który mieszka w wierze i wychwalaniu Jezusa, ufnie spoczywa w cieniu Wszechmocnego!” – „Cóż za cudowna polisa, co za uspakajające słowa dla duszy! I żadna polisa nie może zagwarantować wam długiego życia, lecz Jezus może!” (werset 16) . . . „I mówi, ukażę  mu Moje zbawienie i okaże się ono wiecznym błogosławieństwem – (Wieczne życie)!”
    „Bóg jest naszą ucieczką i siłą oraz obecną pomocą w problemach! (Ps. 46:1) Dawid powraca do Bożych obietnic! . . . ‘Chociażbym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęknę, ponieważ Ty jesteś ze mną!’ (Ps. 23:4) – Zauważcie, mówi, że Dawid szedł, nie biegł! –Spokojnie  przechadzał się w obecności Boga! – Nie bał się on żadnych złych mocy!- Cień śmierci go nie przestraszył!” – „werset 2, Dawid powiedział, ‘On 
prowadzi mnie nad spokojne wody!’  –  To oznacza,  że  Bóg dał  mu spokój  i  odpoczynek w jego duszy!  –  Ponieważ uwierzył  on Bożym  obietnicom i wypełniały się one dla niego!” – „I działają one w różnym stopniu; i da On wam odpoczynek na spokojnych wodach i pocieszy was  pokojem i bezpieczeństwem od cieni śmierci! – Nie ma Boga równego naszemu Bogowi; Błogosławiony jest Pan Jezus! – Nasza chluba jest w Nim!” „Gdy skończy się wiek, obiecuje On siłę dla nas zamiast słabości, gdy zjednoczymy się wspólnie w miłości, modlitwie, jedności i  
wierze!” (koniec cytatu)
     Tego miesiąca wydamy dwa Listy Specjalne pod tytułem „God’s Creation – Man, a Living Soul” oraz „God’s Spiritual Wind”. Posiadamy także DVD „Understanding Faith”. – Cóż za wspaniały moment, by być w tym wieku, w którym zobaczymy zakończenie Bożej pracy! Wiem, że wszyscy ci, którzy chętnie pomagają, otrzymają wielką satysfakcję z wiedzy, że ta wiadomość dociera do wszystkich części świata. Jezus mówił o wielkim  błogosławieństwie,  które  posiądą  wybrani  w  publikacji  całego  słowa  Bożego.  Niech  Jezus  was  prowadzi,  chroni  i  błogosławi  wszystkich, którzy uczestniczą w tej posłudze. Twój brat w ChrystusieGerald Frisby
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