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Drogi Partnerze w Żniwie,
„Chcielibyśmy życzyć Wam bardzo radosnych i wesołych Świąt, oraz bardzo Wesołych Duchowych Świąt Bożego Narodzenia w
wychwalaniu Pana Jezusa, nie tylko teraz, ale przez cały rok! Jednym z najlepszych prezentów, jaki możemy dać Panu jest nasze
wychwalanie i uwielbienie, dlatego jesteśmy stworzeni, by tak czynić, a On po prostu nas kocha za nasze wysiłki, by pamiętać o
Nim każdego dnia w dziękczynieniu za Jego wspaniałomyślność dla nas! Mamy Pięknego Zbawiciela, który prowadzi nas tym
samym światłem, które widzieli pasterze!” – Mam wyjątkowy Bożonarodzeniowy list z biblioteki Brata Neal Frisby, który wam się
spodoba. Ten cudowny Bożonarodzeniowy list przyniesie radość i spokój czytającym o narodzinach naszego wspaniałego Zbawcy, Pana
Jezusa. A teraz ten wspaniały list.
„Porozmawiajmy o Księciu życia! – Pisma objawiają nam najcudowniejsze proroctwo!” – „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś
wśród tysięcy z Judy! Z ciebie wyjdzie mi Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni
wieczności!” (Mich. 5:1) – Objawia to wiecznego Chrystusa, a także to, gdzie były Jego ludzkie narodziny przez Ducha Świętego! –
Również Iz. 9:6 (5) nazywa Go „Wielkim Bogiem, wiecznym ojcem!” – „Albowiem dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany; a
władza spoczęła na Jego barkach: a Jego imię będzie Wspaniały, Doradca, potężny Bóg, Wieczny Ojciec, Książę Pokoju!”
„Izaak był typem i cieniem Chrystusa. Narodził się wynikiem cudu z Sary, gdy miała 90 lat. Bóg obdarzył ją nowymi organami
rozrodczymi przez cud!” (Rodz. 18:9-10) – „Proroctwo stwierdziło również, że także nastanie cud w narodzinach Mesjasza! Oczywiście
przewyższa on cud Izaaka!” – „Jezus miał narodzić się z dziewicy, jak powiedział prorok!” (Iz. 7:14) – „Wiemy, że to dokładnie miało
miejsce oraz wydarzyło się o czasie!”
„Zapisane zostały także inne przepowiedziane rzeczy, dotyczące Mesjasza, który miał przyjść. Ponownie są tutaj jedne z najbardziej
znaczących i trafnych Pism dotyczących Jego przyjścia!” – „Miał zostać zdradzony przez jednego ze Swoich najbliższych uczniów”. (Ps.
41:10) – „Miał być sprzedany za trzydzieści srebrników!” (Zach. 11:12) – „Miał być uderzany i opluwany przez Jego wrogów!” (Iz. 50:6) –
„Miał być wyśmiewany i wzgardzony”. (Ps. 22:6-8) – „Jezus miał ponieść śmierć przez ukrzyżowanie!” (Ps. 22:17) – „Jego bok miał
być przebity!” (Zach. 12:10) – „Jezus miał powstać z martwych”. (Ps. 16:10) – „Miał On wstąpić do nieba; I miał On przyjść
ponownie!” (Dzieje 1:11) – Wszystkie te Pisma wypełniły się i wiemy, że zobaczymy powrót Jezusa ponownie! Z całą pewnością! – Było
wiele innych i pięknych proroctw, które dokonały się wieki, a nawet tysiące lat temu, dotyczące pojawienia się Mesjasza, a wszystkie one
zostały spełnione! – „Tak, Ja jestem Bogiem, i nie ma innego, Bogiem, i nie ma takiego jak Ja. Obwieszczam od początku to, co ma
przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę!” (Iz. 46:9-10) – „Pan
wie o wszystkim wcześniej. Z pewnością wszyscy mogą zobaczyć, że Pismo Święte jest zainspirowane przez samego Boga! On również
przewiduje i wyśle wspaniały duchowy deszcz Swoim dzieciom!” (Joel 2:23-28)
„Nie czytałeś jeszcze tego Pisma, Pan Zastępów powiedział, to z pewnością będzie miało miejsce!” Iz. 41:18, „Każę wytrysnąć
strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię w pojezierze, a wyschniętą ziemię w wodotryski!” –
Iz. 43:18-19, „Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy NOWEJ;
ma teraz wytrysnąć. Czyż jej nie poznajecie? Ja nawet uczynię drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu!” – „Wszystko to robię dla
Moich ludzi. Wkrótce przyjdę ponownie!” – „Ponieważ wyleję wodę na tego, kto jest spragniony i powódź na suchą ziemię! – Mówi On,
wyleję Mojego ducha na twoje nasienie i na twoje dzieci!” – „Cóż za piorunujące i elektryzujące wylanie odrodzenia dla Jego ludzi! – Mogę
dodać, że Pan czyni wielkie cuda uzdrawiania i niesamowite znaki Jego ludziom. Wiemy, że jeszcze więcej wydarzy się tym, którzy
wierzą! Drogi partnerze, możesz mieć w swojej duszy odrodzenie do czasu, gdy ujrzysz Jezusa! Amen!” Koniec cytatu.
To był cudowny list Bożonarodzeniowy, wiem, jak bardzo Brat Frisby cieszył się pisząc go. Zawsze ulubiony w tym okresie roku.
Podczas gdy świat jest bardzo zajęty świętowaniem i programami, pamiętajmy o pracy Pana. Jestem wdzięczny za wszystkie wasze
modlitwy i całoroczne wsparcie. – Tego miesiąca mam dla was dwa Listy Specjalne pod tytułem „God’s Definite Promises – Prosperity
and Healing” oraz „Past, Present and Future”. Wiem, że te listy spodobają się wam tak bardzo, jak mi. Mam również wspaniałe DVD pod
tytułem „A Dynamic God in Creation”. (Zobacz ofertę poniżej) – Chciałbym w tym czasie życzyć Wam bardzo Radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz Szczęśliwego i Dostatniego Nowego roku.
Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja:
“Celestial Signs Prophesying””
“Watching and Praying”
“The Prophecies of Jesus””
www.NealFrisby.pl

Nowe wydane DVD: “A Dynamic God in Creation””
Również dostępne: “The Amazing Evidence””
(€20.00 /szt. donacja)

