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Zbliżamy się do nowego światowego rządu znanego jako nowy porządek świata. Staje się to rzeczywistością wprost na naszych
oczach. Gdy zbliżamy się do powrotu Jezusa jest wielka liczba koniunkcji i znaków w niebie i dziwne zaćmienia słońca i księżyca.
Nadchodzą dodatkowe znaki, o których napiszę w styczniowym liście. Gdy zbliżamy się do końca wieku, sam Jezus oświadczył, że
będą wielkie, a także straszne znaki w niebiosach. (Łukasz 21:25) Te proroctwa się nie zmienią; będą wielkie znaki w niebiosach,
jak również na ziemi. (Łukasz 21:11) – Niech Brat Frisby przedłoży to nam w lepszej perspektywie. To jest jeden z najbardziej
niesamowitych nadchodzących listów z biblioteki Neala Frisby. Ufam, że spędzisz cudowne i pełne radości święta.
„Ujawnijmy pewne fakty o dzieciątku Jezus i nadchodzącym Królu Jezusie! - Przy Jego pierwszym przyjściu, był jeden światowy rząd
(Rzym). A przy Jego drugim przyjściu, ziemia będzie tworzyć jeden światowy rząd! Ogłoszony został pokój w trakcie Jego pierwszego
pojawienia się i ludzie ogłoszą fałszywy pokój w czasie Jego drugiego pojawienia się! Lecz nie będzie prawdziwego pokoju do czasu,
gdy powróci ze swoimi świętymi!” (Ap. Rozdz. 19)
„Kiedy przyszedł On po raz pierwszy, byli mędrcy i zostali pociągnięci do Niego! (Św. Mat. 2:1-2) Kiedy powróci jako nasz Król,
ponownie będą pociągnięci do Niego 'mędrcy', będą to 'wybrani' w pobraniu!” - „To byli ci mądrzy, którzy wyczekiwali Jego powrotu i
wierzyli w Jego obietnice! Były znaki w niebiosach, kiedy przyszedł jako dziecię (wymienimy jeden z wielu!) Werset 10 – I widzieliśmy
wiele znaków w niebiosach, w dodatku, będzie tam więcej większych znaków danych z góry tuż przed Jego ponownym
pojawieniem się! - W rzeczywistości, On objawił mi, że są tam pewne niesamowite i niezwykłe znaki w przyszłości!” - Czy
chrześcijanie również powinni szukać znaków w niebiosach? Czy jest dobry dowód na to, że Jezus wkrótce powróci? - „Są dwa
wydarzenia, które mają miejsce w historii, tak ważne, że przyćmiewają wszystkie pozostałe! Jego pierwsze przyjście jako dzieciątko
Jezus (Zbawca tych, którzy wierzą), kolejne wkrótce będzie miało miejsce, Jego drugie przyjście by pochwycić Jego wybranych w
pobraniu i objawić Dzień Sądu nad ziemią dla niewierzących!” - „Cóż za cudowny moment, gdy będziemy widzieć Jezusa twarzą w
twarz, a nasze ciała zostaną przemienione na Jego podobieństwo! Wychwalaj Go!” Biblia mówi, że poganie będą przerażeni
znakami w niebiosach – lecz nie wybrani, mówią one, że wiek się kończy! Jezus powiedział, że niebiosa będą wskazywać na Jego
powrót. (Łukasz 21:25) On powiedział, znaki na księżycu; człowiek wylądował na księżycu, wiele z tych znaków mają miejsce.
Naukowcy widzieli już zagadkowe rzeczy, wydarzające się na słońcu, oprócz niesamowitych zaćmień! „Oni również widzą dziwne i
przerażające wydarzenia głęboko w niebiosach. I widzą oni wspaniałe i piękne dzieła nigdy wcześniej nie znane człowiekowi, iskrzące
we wszechświecie niczym diamenty tańczące na zamglonych wodach, błyszczące gazy w majestatycznej świetności (splendorze) w
niezliczonych kolorach, jak gdyby głębokie niebiosa tworzyły tęczę w sobie przewidując odkupienie wybranych Boga!” - „Oto
powiedział Pan, czyż nie pamiętasz tęczy po potopie? Gdyż był to znak Mojej obietnicy. Więc dlatego w niebiosach przedstawię
znaki pokazujące obietnicę, którą wypełnię dla Moich ludzi! – Podczas, gdy bogaci ludzie poszukują, by zgromadzić więcej
bogactwa, ja poszukuję, by zgromadzić najlepsze ze wszystkich, wieczny skarb! – Moi ludzie, którzy są wołani Moim imieniem i
którzy znają Mnie jako Pana Jezusa! Amen!” - Rodz. 1:14 mówi, „niebiosa są dla znaków i pór roku rozwijając Boże objawienia w
sposób, który człowiek w pełni nie może zrozumieć, lecz one są świadkami Jego przyjścia! – Oni są Jego wyrażoną wolą i celem!
Niebiosa ogłaszają Jego chwałę, wygłaszając Jego wiedzę!” (Przeczytaj to sam, Ps. 19:1-3) „Od stworzenia świata, niebiosa zostały
uczynione, by objawiać obecność Wszechmocnego i Jego plan wieków, który nadejdzie!” – „Więc, gdy zbliżamy się do końca wieku,
sam Jezus ogłosił, że będą wielkie, a także straszne znaki w niebiosach!” – „Napisane Słowo mówi nam o wszystkich tych rzeczach! Gdy
Jezus powiedział, przerażające widoki będą z niebios! Również siły niebios zostaną wstrząśnięte! (Atomowe i kosmiczne bronie) „Stary
Testament przewidział krew, ogień i słupy dymu! Zatem widzimy, że nie jesteśmy pozostawieni bez ostrzeżeń Jego szybkiego powrotu!”
„Kiedy Jezus urodził się w Betlejem, różne znaki w niebiosach dały świadectwo. Również my jesteśmy zapoznani z ponad naturalnym
światłem, które pojawiło się Pasterzom.” „Gdy Pasterze zobaczyli błysk Jego światła i aniołów przy Jego pierwszym Przyjściu,
zatem zobaczymy jeszcze więcej jasności i wizytacji, gdy zbliżamy się do Jego Drugiego Przyjścia!” Mędrcy widzieli i podążali za
Jego Gwiazdą na Wschodzie. Byli mądrzy, ponieważ wiedzieli kim był Jezus i nic w tej długiej podróży nie zatrzymało ich przed
przyjściem do Niego! Byli oni prowadzeni przez ‘prawdziwe znaki’ i uznali Zbawcę w pełni i pozytywnej wierze! Lecz jednak Herod i
grzeszni Żydzi nie mogli nic zobaczyć i rzeczy działy się wokół nich przed narodzinami Chrystusa!” – „Tak samo dzisiaj, wielu jest
nieświadomych tego, co Bóg objawia w proroctwie i niebiańskich znakach.” – „Innym dowodem jest to, że widzimy kryzys po
kryzysie, głód, zarazy, trzęsienia, wzrost terroryzmu, przestępczość oraz przemoc. Cały świat jest na początku chaosu,
przygotowującego na światową dyktaturę! Człowiek teraz żyje i wkrótce zostanie ujawniony w odpowiednim czasie! Nawet gdy wybrani
gromadzą się na szybkie żniwa i Pobranie! Nie zapomnijmy o cudownych narodzinach Wszechmocnego. Najpierw, jako prosty
kochający Chrystus, następnie nasz Mesjasz Król! Iz. 9:6 (5), „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego
barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.” Nasz Pan
i Zbawca. (Łukasz 2:8-11) Koniec cytatu.
Tego miesiąca wydaję List Specjalny o nazwie „God’s Foreknowledge-His Eternal Realm”, a także DVD „Amazing Jezus.” –
Prawdziwie Jezus daje nam znaki w różny sposób, które ujawniają nam, że Jego powrót jest blisko! Chcę ci serdecznie podziękować za
twoje wsparcie w pomaganiu nam w ratowaniu i zbawianiu wielu dusz. To był wspaniały rok. Wierzę, że uczynisz wszystko, by pomóc w
nadchodzącym nowym roku. Życzę ci Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Duchowego Nowego Roku!
Twój Brat w Chrystusie,

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“Celestial Signs Prophesying”
“Jesus Returning Soon”
“Astonishing Events”

Nowe wydane DVD: “Amazing Jesus!”
Również dostępne: “The Moon”
(€20.00/szt. donacja)
www.NealFrisby.pl
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