
Drogi Partnerze w Żniwie, 
Jest to wyjątkowy list określający czasy. Poczynając od 2018 wiele wydarzeń ogłosi, że nie będzie więcej czasu. Neal Frisby

pisał i mówił o Aniele Tęczy głoszącym, że nie będzie więcej czasu. (Ap. 10:1 i Ap. 10:6 & 7) A teraz ten list z biblioteki Neala
Frisby.

Fundament Boga – Jest 12 kamieni fundamentu w Świętym Mieście. (Ap. 21:14, 19-20) Dodatkowo jest 12 bram i 12 aniołów.
(werset  12)  Wiemy,  że  każde  plemię  posiadało  cenny kamień,  który  je  reprezentował.  Wymieniamy je  tutaj  w kolejności  od
najstarszych do najmłodszych. Pierwszy 1. Ruben (kamień sardonyks) 2. Symeon (topaz) 3. Levi (chalcedon) 4. Juda (szmaragd) 5.
Dan (szafir) 6. Naftali (diament) 7. Gad (chryzolit) 8. Aszer (agat) 9. Issachar (ametyst) 10. Zebulon (beryl) 11. Józef (onyks) i
ostatni 12. Beniamin (jaspis). Także Urim i Tumim był napierśnikiem z kamieni i odpowiedzią na modlitwę, gdy duch Boży w niego
uderzył, rozświetli się wieloma kolorami! Najwyraźniej niczym płaszcz Józefa lub podobnie do tęczy! Wszystko to reprezentowało
kilka rzeczy, które były przeszłością, teraźniejszością i jeszcze wieloma rzeczami w przyszłości!

Dom Mazzarotha – Odnajdujemy niesamowitą prawdę dotyczącą proroczej astronomii. (Hiob 38:31-33) Słowniki większości
Biblii mówią, że reprezentuje 12 niebiańskich znaków (Zodiaku), lecz Pan nazywa to „Mazzaroth” nadchodzące w jego porach!
(Werset  32)  –  Werset  33  ujawnia  coś  związanego  z  boskimi  zarządzeniami  na  ziemi  jak  znaki  itd.!  „Teraz  te  12  Plemion
zdecydowanie urodziło się pod konkretnymi miesiącami tych konstelacji.  Nawet tak, jak wybrani ludzie Boga.” (Ap. 12: 1) –
„Również Józefowi dano istotny sen o słońcu, księżycu i 11 gwiazdach; najwyraźniej mógł on utworzyć 12stą!  – Te ciała
niebieskie pokazały jego przyszłość i opatrzność Izraela (12 Plemion) wyraźnie w Millenium kłaniające się Mesjaszowi!” (Rodz.
37:9)  „Kilku  cenionych  ewangelistów  wieki  temu  wiedziało,  że  Boże  konstelacje  mówiły  historię  i  udowodnili  to.  Wraz  z
dodatkowymi informacjami my też to zrobimy. A teraz ta odkupieńcza historia!”

Niebieski Okrąg (Mazzaroth) 1. VIRGO, Panna: Nasienie kobiety, by przynieść Zbawcę (Rodz. 3:15). „…Oto Panna pocznie i
porodzi  Syna,  i  nazwie  Go  imieniem  Emmanuel.”  (Iza.  7:14)  „Iza.  9:6,  Bóg  objawił  się  w  ciele,  Mesjaszu!” 2.  LIBRA,
Niezrównoważona Waga. Historia nieudanych prób człowieka, by ocalić siebie. – Jezus przyszedł i wyrównał wagę dla zbawionych
(pokonał Szatana)!” 3. SCORPIO, Skorpion:  żądło śmieci, które dotyczy każdego człowieka, „z wyjątkiem tych z Pobrania. Paweł
powiedział, O grobie, gdzie jest twoje zwycięstwo?” 4.  SAGGITARIUS, Wojownik (Strzelec): ten, który przyszedł, by pokonać
starego węża, diabła. – Jezus wraz ze Swoimi wielkimi strzałami zwycięstwa i ocalenia!  5. CAPRICORN, Koziorożec: Zwierzę
pokuty (Stary Testament),  które czekało na większą ofiarę.  „Chrystus Baranek!” 6.  AQUARIUS,  Wodnik:  Wysłannik (Duch
Święty) Ten, który miał wylać wody błogosławieństwa na Ziemię we wcześniejszym i późniejszym deszczu. Jakub 5:6-8. „daje
piękny obraz tego!” 7. PISCES, Ryby: Dwie ryby, które mogą się mnożyć, symbol łaski Boga oferowanej całemu światu, „wybrani,
obfitość.” Jezus powiedział, rybacy ludzi! 8. ARIES, Baran: Baranek Boży, który zmaże grzechy świata. „Głowa ciała Capstone,
Pan Jezus!”  9.  TAURUS,  Byk:  Mesjasz  przychodzący dla osądzenia,  by kroczyć pod stopami  wszystkich  tych,  którzy nie są
posłuszni  Ewangelii.  „(7  gwiazd)  słodkie  Plejady  są  blisko  tej  konstelacji  ujawniając,  że  czasami  z  kary  wychodzą
błogosławieństwa!" ”Hiob 38:31) 10. GEMINI, Bliźnięta: Podwójna natura Mesjasza: „On był Bogiem i człowiekiem.” (Iza. 9-6)
„Ciało i duch.” 11. CANCER, Rak: (inni nazywają go Orłem). Mocno trzymane własności, bezpieczeństwo dzieci Bożych. Tak,
jak powiedział, nikt nie może usunąć ich z Jego rąk! 12. LEO, Lew: Lew Plemienia Judy, nadchodzącego, by królować po wieki.
„Królewski znak.” (Ap. 10:3-4 – Ap. 22:16) „Naukowcy mówią nam teraz, że jest bursztynowa gwiazda w paszczy lwa; i tuż pod
nią, niebieska gwiazda zwana Regulus! To może być symbolem słupa ognia! (S. T.) i jasna poranna gwiazda Nowego Testamentu!”
Kontynuując – Konstelacje – „Ciała niebieskie głoszą historię i dużo więcej! One są świadkami dostarczającymi nam wnikliwości
dotyczącego Pańskiego wiecznego i  boskiego celu!”  (Przeczytaj  Ps.  19)  i  czytamy w Rodz.  1:14,  „Bóg powiedział,  Niechaj
powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata!”
To Pismo jest w doskonałej zgodzie z nauką i proroczą astronomią! Rotacja (obrót) Ziemi wyznacza nasze dni, orbitowanie ziemi
wokół słońca wskazuje nasze lata, a przechylenie ziemi na jej osiach wskazuje nam pory roku! Spektakularne! „To wszystko jest w
harmonii z Pismem. Według słowa Bożego, słońce, księżyc, gwiazdy, planety, gromady, itd. są dla znaków. One wszystkie mają
swoje miejsce w Jego uniwersalnym planie, zaprojektowanym przez Wielkiego Twórcę!” (Przeczytaj Łukasza 21:25), „Tak,
poza proroczymi  Pismami,  niebiosa  dają  znaki  mówiące o Jego Drugim Przyjściu,  tak,  jak  uczyniły  to  przy Jego pierwszym
przyjściu! A Bóg da wiele niebiańskich cudów na koniec wieku, potwierdzając Jego bliskość!” Koniec cytatu.

W tym miesiącu wydaję cudowną książkę pod tytułem „The New Garment” oraz DVD „World Changes”. Gdy wkraczamy w
Nowy Rok 2018 niech Boża mądrość cię prowadzi, błogosławi i obdarza cię w tym Nowym Roku.  Chcę podziękować każdemu
i wszystkim wam za nieustanne wsparcie. Będę się za ciebie modlił.     

Twój Brat w Chrystusie, 

Gerald Frisby

Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)                       Nowe wydane DVD: “World Changes”
“Rainbow Revelator”                         Również dostępne: “Christ in Every Book of the Bible”
“The Great Gift”                           ($20.00/szt. donacja)                         
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