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Był to rok godny zapamiętania! Zmiany, które nadeszły w 2012 będą widoczne w 2013 roku. Będę pisał więcej w liście styczniowym,
ponieważ wydarzenia prawdziwie przyspieszają i poruszają się w znacznie szybszym tempie. Znaki pokazują, że Jezus jest gotowy, by
przyjść! Och, cóż za szczęśliwy moment to będzie! Chciałbym skorzystać z tej chwili i życzyć ci Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i
szczęśliwego, pomyślnego Nowego Roku! Mam wspaniały Bożonarodzeniowy list z biblioteki Brata Frisby. Jest to jeden z moich
ulubionych i wiem, że kiedy go przeczytasz, zyskasz wielki wgląd i spokój w swoim sercu i duszy. A teraz ten cudowny list od Neala
Frisby.
„Opowiem piękną historię naszego wspaniałego Zbawiciela. Przez boską opatrzność pewne wydarzenia miały miejsce w czasie Jego
narodzin!” Była to skromna stajenka, pasterze, mędrcy, pojawienie się aniołów i niebiańskich świateł, okropny król zwany Herodem,
władca świata zwany Augustem Cezarem i ludność, która najwidoczniej całkowicie była obojętna na Jego prorocze przyjście! O tak,
piękna gwiazda towarzyszyła Jego narodzinom, oraz wiele innych niebiańskich znaków było danych, by ogłosić, że był On Wielkim
Mesjaszem, Bogiem w ciele. (Izajasz 9:6, 5) – Wiemy, że osoba i cień jest tym samym. A kiedy narodził się Jezus, Bóg rzucił Swój piękny
cień Ducha Świętego w dziecko, Chrystusa. Amen! – Można powiedzieć, „Alfa i Omega przyszli wspólnie, by stworzyć życie wieczne
dające nam zbawienie!”
Urodzony w stajence, Król Królów, poniżył się za nas i nawet pozwolił ludziom, by Mu pomogli. Mędrcy dali Mu dary i jako dziecko
poszedł On do Egiptu, by uniknąć zemsty Heroda. Tam prawdopodobnie widział On i wiedział wszystkiego o Wielkiej Piramidzie. Józef był
cieślą, lecz była tu architektura budowli, która wprawiała świat w osłupienie. „To sygnalizuje Jego Drugie Przyjście!” – On
prawdopodobnie pokazał i powiedział o tym swojej rodzinie, ponieważ on był dzieckiem, kiedy On poszedł; przypuszczalnie 7-10 letnim.
(Mat. 2:19-20)
„Następnie byli pasterze i aniołowie osłaniający ich w chwale i mocy!” (Łukasz 2:8-11) – „Naprawdę był On pasterzem swojego
prawdziwego stada. – Jest On naszym wielkim pasterzem i zna każdego z nas po imieniu!” – Dawid napisał wspaniały Psalm. Było to
napisane dla każdego z nas, domagaj się tego”. – Ps. 23:1-6 „Pan jest mym pasterzem; niczego mi nie brak. (Nie będę w potrzebie).
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach: Prowadzi mnie nad ciche wody. Orzeźwia moją duszę: prowadzi mnie po
sprawiedliwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę: bo ty jesteś ze
mną; twój kij i twoja laska są tym, co mnie pociesza. (Zauważ, że nie biegł on, ani się nie przejmował; był on pewny siebie, szedł. Łatwo
się nie przestraszył). – Stół dla mnie zastawiasz w obecności moich przeciwników: namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich
przelewa się. Tak, dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim na zawsze”. –
„Jezus i wybrani będą rządzić narodami żelazną rózgą !” – Wszystkie te obietnice są dla nas, podczas gdy zamykamy wi ek! – „On będzie
prowadził, zaopatrywał w duchowy pokarm i inny sposób!”
Pięćset lat wcześniej zostało przepowiedziane, że „Jezus narodzi się w Betlejem i narodził się!” (Mat 2:1) Następny werset mówi o
okropnym Królu Herodzie, który zabił wiele dzieci Izraela. – Dziś wiele jest również zniszczonych, pokazując nam znak bliskości powrotu
Jezusa! – Herod przypomina nam starego smoka; jego próby nie powiodły się i tak będzie ze smokiem z Ap. rozdz. 12. A przy Jego
narodzinach przywódcą świata był, August Cezar, a przy drugim przyjściu Chrystusa, Rzymski Książę władca będzie kontrolował świat!
Będzie on prawdziwym smokiem Szatana, którego Jezus powali Swoją jasnością! Wierzę, że ten Książę dokona Przymierza z Izraelem
i nie jest to w zbyt odległej przyszłości w tym wieku. Wydawało się, że główna populacja nie chciała pójść na kilka mil, by zobaczyć tego,
kto stworzył ziemię! – „I tak jest dzisiaj, ludzie będą szydercami i będą obojętni na Jego Drugie Przyjście! Tylko nieliczni będą znali
porę Jego przyjścia i będą kochali Jego pojawienie się!”
Przy Jego narodzinach zostało danych wiele niebiańskich znaków, a teraz widzimy wiele niebiańskich znaków! Będą one pełne
ostrzegawczych przejawów Jego przyjścia i wyroku. – Pamiętaj również, że Jego święci będą świecić jak gwiazdy na niebie. (Dan. 12:3)
„Albowiem są oni mądrymi ludźmi”. W Ap. 12:5, „nazywa wybranych synem mężczyzną, ponieważ jest to młody kościół ostatnich dni!
Jest to kościół Nowego Testamentu, Jego głosu”. werset 1, Zgodnie ze znakami, słońca, księżyca i ciał niebieskich, On zbliża się wkrótce!
(Łukasz 21:25) – „A nawet w Ap 12:1 zostaną one podane do wybranych; letni i świat nie będą zważać na to wszystko!”
„Tak, powiedział Pan niebiańskich Zastępów, znam ich wszystkich po imieniu!” (Iz. 40:26) – i Ja przeznaczyłem ich w swoich
kursach i rozkazałem tym, których widzisz z ziemi.” (Hiob 38:32-33) – „Tak, głoszą one i nawet jeszcze więcej: Ja przyjdę
niebawem!” Koniec cytatu.
Tego miesiąca zamierzam wydać List Specjalny zatytułowany „The King’s Anointing” i bardzo wyjątkowe Bożonarodzeniowe DVD,
„God;s Fingerprint”, prawdziwie Bożonarodzeniową wiadomość! – Chcę podziękować za twoją wszelką wierną pracę w tej posłudze.
Jestem bardzo wdzięczny za wszystko co zrobiłeś. Pisma są pełne obietnic dobrobytu dla tych, którzy wspierają Jego pracę. Przeczytaj
Jozuego 1:7, „Będzie ci się wiodło gdziekolwiek pójdziesz”. Ps. 1:3, „I cokolwiek uczynisz powiedzie się”. Pwp. 28:12, „A Pan
otworzy ci Swoje skarby!” – Gdy modlimy się razem, Pan da nam pragnienia naszych serc. Będę się modlił za ciebie, podczas wejścia w
Nowy Rok.
Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“The Revelation In Jesus”
“Jesus – Past, Present & Future”
“Jesus’ Return”
www.NealFrisby.pl

Nowe wydane DVD: “God’s Fingerprint”
Również dostępne: “The Elijah Message”
(€20.00 donatie per stuk)
Kantor Tel: (+31) 644752537

