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Już w styczniu rozpocznę serię,  której  nie zechcesz przeoczyć;  tajemnica Babilonu,  jak również kaskady zachodniego
wybrzeża wzdłuż pierścienia ognia. - Jeszcze raz chcemy życzyć Wesołych Duchowych Radosnych Świąt! Raduj się, a On
uczyni dla ciebie jeszcze więcej wspaniałych i  dobrych rzeczy! Niech Twój Nowy Rok będzie pełen objawienia i
nowej  wiedzy!  Moje  myśli  i  modlitwy  są  z  tobą.  Odwagi,  Jezus już wkrótce  przyjdzie!  A teraz  bardzo  wyjątkowy
świąteczny list dla ciebie z cennej biblioteki brata Frisby:

„Jaka była ta znacząca Gwiazda Betlejemska?” -  „Przed,  w trakcie i  po narodzinach Chrystusa istniały wszelkiego
rodzaju zjawiska niebieskie. Wiele niebiańskich znaków zostało zarejestrowanych, ale wszystkie one były jedynie znakami
uprzedzającymi!  Nie  ważne  jak na  to  spojrzysz,  mędrcy nie  mogą być  oddzieleni  od  narodzin Chrystusa.  Była  to  klasa
kapłańska, która rozumiała niebiosa i mieszkali oni niedaleko Persji i Babilonu! Zobaczyli te niebiańskie cuda i wiedzieli,
że Król nadchodzi!  Teraz pamiętaj,  że zawsze istniały 2–3 ciała niebieskie spotykające się w połączeniu, ale „Gwiazda”
Betlejemska  była  „jedną”  Gwiazdą!  –  Również  prócz  zjawiska  niebieskiego  ich  spostrzegawcze  oczy  dostrzegły  to,  gdy
najpierw rozpoczęli  podróż na wschód i zaczęli  podróżować na zachód!”- Św. Mateusza 2: 9-10 wersety te wskazują,  że
mędrcy widzieli  to piękne światło w różnych momentach. Zanim Jezus narodził się w 4 roku p.n.e.,  widzieli to znacznie
wcześniej! Teraz ta Gwiazda była inteligentna z mądrością wieków! A my czytamy  w wersetach 9-10: „Gdy usłyszeli o
królu, wyruszyli; a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i stanęła tam, gdzie było
małe dziecko. Kiedy ujrzeli gwiazdę, cieszyli się przeogromną radością!"

„Teraz powyższe sformułowania Pisma Świętego dowodzą, że gwiazda faktycznie zmieniła swoją pozycję (kierunek) w
miarę,  jak  oni  podróżowali  z  Jerozolimy  do  Betlejem  i  stała  (unosząc  się)  bezpośrednio  nad  Dzieciątkiem  Bożym!  To
wprowadza  nas  w  nowy  wymiar! Zachowywała  się  dokładnie  jak  słup  ognia  i  chmury,  które  szły  przed  dziećmi
Izraela!”- Ap. 22:16 nazywa to „jasną gwiazdą poranną”. I to ukazało się poganom na wschodzie, ponieważ poganie mieli
nieco później otrzymać ewangelię! - „Wenus w symbolice Chrystusa zawsze była nazywana gwiazdą jasną i poranną! A kiedy
spotkała się z Saturnem i Jowiszem tuż przed narodzinami Chrystusa, był to również spektakularny znak! Gdy zjawisko
niebieskie współpracowało z mędrcami, prawdziwy „słup ognia” pojawił się na widoku, wraz z  innymi znakami poniżej!”

„Światłość Boża pojawia się wraz z pasterzami!”  Łukasz 2: 8-14 „a oto anioł Pański (słup ognia) zstąpił na nich, a
chwała Pańska świeciła  wokół  nich;  i  bardzo się  przestraszyli!”- Ale  anioł  ich  pocieszył  i  objawił  im,  że  Zbawiciel
nadchodzi! Zobaczyli także coś, co sprawiło, że bali się już wszystkiego oprócz samych aniołów! - To mówi: światło świeciło
„wokół” nich! I wierzę, że również z aniołem Pana był „rydwan” Izraela w błyszczącym świetle! Podobnie jak widział
Ezek. 1: 26–28. - Widzimy więc wspaniałą Gwiazdę Betlejemską w pełnej akcji i Jego anioły, którym rozkazywał wraz z Nim!
(Czy nie wiedzieliście, że są rydwany zbawienia! Hab. 3: 8). Tak jak na pewno inne niebiańskie zjawisko „ta wielka Gwiazda”
stała samotnie z dala od wszystkich innych znaków! -  To było nieskończone światło Pana Jezusa! Było to bardzo ważne
wydarzenie,  a  niebiańskie  rydwany Boga były  w pobliżu,  by  być  świadkami  nadejścia  Mesjasza!  -  Bóg w ludzkim ciele
zamanifestował  się!  (Św.  Jan 1:14)  - Iz.  9:  6,  (5) potężny Bóg -  starożytny pod postacią dziecka,  nasz Zbawiciel!  -
Wieczny Ojciec. Samo Słowo tak mówi! - Oto bądź dobrej myśli, Ja, Jezus, przyjdę wkrótce! – Nie  pozwól, aby twoje światło
zgasło, tak jak czynili to inni; ale miej zapalone swoje światła olejem (namaszczeniem) ducha! (Przeczytaj Mat. 25)

„Widzimy więc, że tajemnica cudownej Gwiazdy została rozwiązana. I jest znana jako słup ognia, Jasna Gwiazda Poranna,
to było w „płonącym krzaku” za dni Mojżeszowych. - Również powiązany z rydwanem Izraela!” (2 Królewska 2: 11-12) Jest
znany jako „Słońce sprawiedliwości  wschodzące z uzdrowieniem w Jego skrzydłach!” (Mal.  4: 2).  Płonący ogień i
chwała na górze, itd.  - Bez wątpienia, kiedy Jezus przyjdzie ponownie, będziemy gotowi na niezły widok! Oprócz chmur
chwały,  niektóre olśniewające światła będą mu towarzyszyć oraz jego aniołom! -  Zbawienie jest  teraz na świecie,  ale
wkrótce drzwi zostaną zamknięte, łaska dobiegnie końca. Utrzymujmy więc płomienie ognia naszego Zbawienia i
dawajmy świadectwo wszystkim, którym możemy, gdyż wiemy, że czasu jest mało. Nie będziemy mieli takiej okazji
ponownie! I jak wskazują znaki, wiek naszego pokolenia wkrótce się skończy! - Koniec cytatu.

W tym miesiącu wydaję nową wspaniałą książkę zatytułowaną „The Closing Door and The Age of Urgency”.  Jest to
jedna z kilku naszych najnowszych książek z kazaniami, które będziemy wam oferować w przyszłych listach. Mamy też DVD
„The Creator Visits Man”. - Nasi partnerzy to ludzie naprawdę błogosławieni! Serce Boga jest otwarte na nich, odkrywając
najbardziej niesamowite rzeczy! Więc chodźmy pracować w żniwach bardziej niż kiedykolwiek, a On pobłogosławi twoje
wysiłki! Modlę się za ciebie codziennie.
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