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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Kolejne ważne posunięcie w cyklu czasu, gdy pisałem ten list, było całkowite zaćmienie księżyca.  Zostało zauważone jako najbardziej 
niezwykły super księżyc krwi, który przeszedł przez Stany Zjednoczone ze wschodu na zachód. To jeszcze bardziej podkreśla ten list, który 
wydaję tego miesiąca. Tragiczne wydarzenia przesuwają się w każdym kierunku, wliczając USA i wszystkie inne narody. Będziesz potrzebował  
siły tego listu, by przetrwać wszystko to, co jest tuż przed nami. Prawdziwie znajdujemy się w Psalmie 91szym. Ważność tego listu przyniesie 
dużo radości i siły dla wierzącego. To jest uważane za jeden z najbardziej cudownych zwojów Brata Neala Frisby i daje najistotniejszy nacisk na  
wychwalanie Pana. 

 
To dynamiczny temat o wychwalaniu – nagradzający młodością – to tajemnicze miejsce gromu, gdzie Pan odpowiada z powrotem! 

(Ps. 81:7) Dzięki wychwalaniu Go otrzymasz miód ze skały, zadowalając twoją duszę, dając ci zdrowe ciało! „Wychwalanie wypędzi słabe  
duchy i uwolni kości! Kłopoty z sercem nigdy cię nie przemogą, a jeśli je masz, to cię opuszczą!” Nieustanne wychwalanie Pana uraduje serce, a  
ciało pozostanie ucieszone w zdrowiu, twoje oczy będą błyszczały, a wzrok będzie lepszy! „Jedząc lekko i wychwalając Go, te rzeczy zwiększą  
się jeszcze bardziej!” Również głuchota zostanie zastąpiona dobrym słuchem! Nawet twoja cera, twoje włosy i usta nabiorą pięknego blasku! – 
„Wychwalanie Pana w odstępach czasu odwiedzie wszystkie demoniczne moce od ciebie, a ty będziesz odpoczywał w pokoju! Poprzez  
częste wychwalanie Go, będziesz okryty jasną glorią (shekinah); czy będziesz ją widział nieustannie, czy też nie, zaczniesz ją czuć przez  
glorie Jego obecności, a demony nie potrafią się tak łatwo przebić przez to pokrycie, będzie cię okrywać tak długo, jak ufnie będziesz Go  
wychwalał w wierze!”  – Wychwalanie odnawia młodość, siłę, dodaje wiary i pozwala Duchowi Świętemu mówić! Wychwalanie wywyższa 
Najwyższego i pozwala Jego duchowi przepływać, zapewniając posługę dla każdego z nas, zgodnie z tym co duch chce w naszym własnym  
życiu! – „Również dobrobyt będzie w zasięgu ręki, jeśli nieustannie wychwala się Pana, bez względu na przeciwności jakim musisz stawić  
czoła, wygrasz! (Królewskie namaszczenie będzie zawsze obecne!)

 
Przez wychwalanie Pana, wejdziesz w środek Jego woli względem twojego życia!  On będzie cię codziennie prowadził jak światło słońca, 

a w nocy ciemne miejsca staną się tak jasne, jak księżyc. Będzie cię prowadził nowymi ścieżkami, a jego objawienia zamieszkają w tobie  
podczas tej  drogi!  – Wychwalanie  jest  winem ducha odsłaniającego ukryte  objawienia!  Oświetli  umysł w zrozumieniu Bożych zamiarów!  
Wywyższy On twoja posługę, poprzez uwolnienie twoich przyjaciół i rodziny!  (Przeczytaj Psalm 91) – Werset 1, „Ten, który mieszka w 
tajemniczych miejscach Najwyższego, i  w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. A to sekretne miejsce jest  w wychwalaniu Pana, 
powtarzaniu Jego Słowa! (Biblia) - „Werset 3 – 4” On wyzwoli cię z sideł myśliwego i od zarazy. Okryje cię Swymi piórami (namaszczenie)  
i  pod Jego skrzydłami (siła) będziesz miał zaufanie! Będziesz otoczony Jego tarczą i puklerzem! – (Werset 5, 6, 7) „ A w nocy nie  
ulękniesz się strachu, ani zarazy, która kroczy w ciemności!  Choć tysiąc padnie u twego boku, ale ciebie to nie spotka! (Werset 11) „A 
anioły otoczą cię i będą strzegły na wszystkich twych drogach!

 
Wychwalaj go za to, czego już dokonał! – Ważną rzeczą w sztuce wiary jest wychwalanie i dziękczynienie. Wejdź w ten sposób, w obecność 

Bożą, siła, by przenieść każdy obiekt, jest na rozkaz dany przez tych, którzy poznali sekret wychwalania! – Człowiek musi rozpoznać Jego  
obecność,  która jest  wokół nas przez cały czas,  lecz nie poczujemy tej  mocy, dopóki nie wejdziemy w to z prawdziwym wychwalaniem,  
otwierając całe nasze serce, wtedy będziemy w stanie ujrzeć Jezusa, jak gdyby był twarzą w twarz. Następnie, będziesz w stanie usłyszeć także  
mały cichy głos ducha, w podejmowaniu bardziej dokładnych decyzji, i czy to twój własny duch, wywiera na tobie wrażenia, czy duch Pana!  
Osoba nieśmiała, będzie w stanie mówić bardziej otwarcie dla Pana, dzięki temu, że często go wychwala!  Wj. 33:11 mówi, Pan mówił do 
Mojżesza twarzą w twarz tak, jak człowiek rozmawiający ze swym przyjacielem. (Werset 14) mówił Moja obecność będzie z tobą, a Ja ci  
dam spokój. – Jeśli chodzi o mnie, to ja nie tylko czuję i widzę obecność Pana, słyszę to niemal codziennie!

Ten  list  nie  byłby  kompletny,  bez  tych  tajemnic  od  Pana  Zastępów!  ...  „Oko  wiary w tobie widzi  odpowiedź  zanim to  się  stanie!  – 
Wychwalanie  Pana  z  góry  daje  zwycięstwo!  –  Wychwalanie  Boga  mnoży twoją  wiarę  i  wypełnia  cię  wspaniałą  radością  i  pokojem!”  – 
„Wychwalanie Boga wypełnia cię zdecydowaną wiarą od Boga! To umacnia cię w sile Ducha Świętego! – Wychwalanie Pana Jezusa  
zmienia cię i zmienia sytuację przed tobą! Otwiera drogę do otrzymywania cudów!” ... „Wychwalanie Go sprawia, że zwyciężasz w 
każdej bitwie. A także da ci na pomoc wszystkie zasoby niebios! – Aniołowie rozpoznają dźwięk wychwalania i pośpieszą, by wywalczyć 
zwycięstwo po twojej stronie! – Biblia mówi, Pan żyje (zamieszkuje) w wychwalaniu Jego ludzi!” – „Kiedy wielu Chrześcijan straciło to 
pewne uczucie, mogą się dowiedzieć, że kiedy codziennie wychwalają Pana, poczują olbrzymią radość, a zaufanie powróci w sile! – Czytanie  
Biblii wraz ze Zwojami, daje ludziom prawdziwą otuchę! Niektórzy wołają, że nigdy wcześniej nie czuli tak cudownego namaszczenia! A więc z 
tym wszystkim jesteś zwycięzcą, więcej niż wygrany!” Koniec cytatu.

Tego miesiąca wydaję List  Specjalny zwany  „A Moment of  Truth Arriving”, a także cudowne DVD, „The Moon.” – Po raz kolejny 
doszliśmy do tej  wspaniałej  świątecznej  pory z  pięknymi kolorami  jesieni,  wskazującymi,  że  jest  tutaj  święto  Dziękczynienia.  Chciałbym  
dodatkowo podziękować za twoje modlitwy i  wsparcie  naszej  wspaniałej  wakacyjnej  pracy misjonarskiej.  Potrzebujemy nadal  mieć ich w 
naszych modlitwach z powodu tragicznych wydarzeń,  które  mają miejsce,  zwłaszcza w państwach afrykańskich.  Pamiętam także o twoim 
wsparciu dla naszej nowej strony internetowej.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                         Nowe wydane DVD: “The Moon”                  
“Presence of Faith”                                                                               Również dostępne: “Startling and Amazing Signs” 
“Delivering Faith”                                                                                        ($20.00/szt. donacja)                      
“Praises of the Lord” – “Blessings in Giving”                                                                                                                                       Postbus 71
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