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Drogi Partnerze w Żniwie,

Cóż za pora i godzina, w której żyjemy! Czy świat oszalał? Mamy doskonałą odpowiedź, 91wszy Psalm w tym cudownym
liście z biblioteki Brata Neala Frisby, który wiem, że się wam spodoba.
„Gdy wiek się skończy, nastanie okres niesamowitej i fantastycznej zmiany, kryzysu, wojen i terrorystów okrążających
świat! Dodatkowo globalne wstrząsy i okropne tragedie na ziemi i w naturze itd. Tajemniczy Babilon bierze w garść narody
na ziemi i kieruje się ku Ap. rozdz. 13, to, co niespodziewane, będzie na porządku dziennym. Lecz my mamy prawdziwe
oświecenie zachęty do tego, co chcemy robić poniżej!”
W 91wszym Psalmie mamy żywą ufność połączoną z życiem wiecznym, gdy wierzymy! Również odsłonimy pewne
prawdy dotyczące proroctw, tajemnic i objawienia! – Teraz, gdy zaczynamy, Werset 1: Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka. – „To oznacza sekretne miejsce Jego Słowa, zamieszkałego w obecności Pana Jezusa z
Jego boską opatrznością, z uzdrowieniem w Jego skrzydłach i miłością dla ciebie w Jego sercu!” – Werset 2: Powiem do
Pana, On jest moją Ucieczką i moją twierdzą: mój Bóg; w nim pokładam ufność. – „On jest naszym schronieniem przed
zarazą, gdy Mu ufamy! – Tak, pomimo, iż kroczymy doliną śmiertelnych cieni, nie boimy się zła.” – Werset 3: Bo On sam cię
wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnej zarazy. – „On wyprowadzi cię ze zniszczenia i wszelkiego rodzaju trucizn i chorób!
Jego aniołowie będę z tobą, a pułapki świata nie pokonają cię!”
Werset 4: On okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność będzie twoim puklerzem i
tarczą. – „On okryje cię swoją chwałą! Jego Słowo zablokuje strzały diabła. Jego obecność będzie twoim otoczonym
frontem!” – Werset 5: W nocy nie ulękniesz się strachu; ani za dnia lecącej strzały. – „Jeżeli jakiś pocisk lub wszelkiego
rodzaju eksplozje lub broń będą próbowały cię pokonać przez Szatana, Pan będzie z tobą! – Werset 6: Ani zarazy, co idzie w
mroku; ni moru, co niszczy w południe. – „Będziesz chroniony przed każdego rodzaju truciznami, chemikaliami lub
nuklearnymi urządzeniami lub przed jakąkolwiek bronią itd. Kto wie, terroryści mogą próbować wystrzelić jedną w którymś z
naszych miast!” – Werset 7: Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy; ciebie to nie spotka.
– „To ujawnia wielką wojnę. I pomogło to naszym młodzieńcom w czasie I i II Wojny Światowej. Wielu chrześcijańskich
chłopców zaświadczyło o tym, kiedy wrócili do domu!” (Psalm 91 jest proroczy. Pamiętaj, że nasi ludzie byli w Zatoce
Perskiej, a Bóg ich chronił! Nawet niektórzy z moich członków kościoła byli tam i mówili to.) – Werset 8: Owszem, na
własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę niegodziwych. – „Bóg właściwie pewnego dnia ujawni nam, jak osądzi złych
w tym niesamowitym wersecie.” – Werset 9: Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją.
– „Musimy Mu całkowicie ufać i będzie to działać nawet podczas próby.” – Werset 10: Nie dosięgnie cię nic złego i plaga
nie zbliży się do namiotu twego. – „Bóg będzie trzymał z daleka groźne zabójcze choroby! Niech twoja wiara będzie
niezłomna!”
Werset 11: Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. – „Mówi, że na
wszystkich twoich drogach. Nieważne jakie problemy i okoliczności, On będzie z tobą.” – Werset 12: Na rękach będą cię
nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. – To oznacza to samo, co powyżej!” – Werset 13: Będziesz stąpał po wężach i
żmijach: lwa i smoka będziesz mógł podeptać. – „To znaczy, że dzięki wierze będziesz kroczył po diabłach i demonach i
będziesz miał władzę nad Szatanem! – Lecz pamiętaj, musisz trzymać się tego, co Werset 1 mówi!” – Werset 14: Ponieważ
mnie umiłował, wyratuję go: Wywyższę go, bo zna imię moje. – „Bóg zna twoje imię i będzie On kroczył w miejscach
niebiańskich wraz z tobą, jak powiedział Paweł. W rzeczywistości, nawet dostaniesz nowe imię!” (Ap. 2:17) – Werset 15:
Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham: będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. – „Bez względu na to, co
pojawi się na twojej drodze, zaczekaj, Pan przyniesie uwolnienie!” – Werset 16: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje
zbawienie. – „Dodając do tego wszystkiego, On da długie życie i zbawienie! Oznacza to życie wieczne!” – Zakończymy tymi
cudownymi obietnicami! – Ps. 16:11; Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej
prawicy!” Koniec cytatu. – Po to, by dać ten list, musiałem opóźnić kontynuację listu z maja, więc w lipcu będę miał
wyjątkowy nadchodzący list, niebiosa przemawiają proroczo, jak również niebiosa opisują koniec.
W tym miesiącu wydaję książkę pod tytułem „The Future – Predictions, Prophetic Events and Opinions” oraz DVD
„Definite Faith.” - Będę potrzebował twojej pomocy zwłaszcza w tym miesiącu, by zakończyć ważny projekt. Wiem, że
będziesz pobłogosławiony i zachęcony. Boże błogosławieństwa zdecydowanie będą z tobą i modlę się o wielką Bożą mądrość
dla wszystkich partnerów Brata Frisby.
Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)
“Shaky Mind”
“Creeping Unawares” – Prophetic
“Wisdom – The Foundation”

Nowe wydane DVD: “Definite Faith”
Również dostępne: “Jesus All Power”
($20.00/szt. donacja)
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