
    
RADOSNY WYJĄTKOWY ZWÓJ LISTU

„Ufam, że jesteś szczęśliwy i cieszysz się wiadomościami. Miej radosne, bardzo duchowe, Wesołe Święta Bożonarodzeniowe oraz niech  
uzdrowienie  i  zdrowie  będą  wokół  ciebie!”  –  „W tym czasie  w roku,  powinniśmy  prawdziwie  wychwalać  Jezusa  i  objawiać  kim  On 
naprawdę jest; a także o wiecznym trój jedynym Bóstwie!” – Kol. 1:15-18, „On jest obrazem Boga niewidzialnego, bo w Nim zostało 
wszystko stworzone w niebie i na ziemi. Werset 18, „On jest głową wszystkich rzeczy. On jest początkiem, to znaczy pierwszy nad  
wszystkimi” – Kol. 2:9-10, „W Nim mieszka cała pełnia Bóstwa, jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy!” – I Tym. 6:14-15 
mówi, „jedyny Władca, Król królów i Pan panów!” – Werset 16, „jedyny, który ma nieśmiertelność, który zamieszkuje wieczną światłość,  
niedostępną dla ludzi, żaden człowiek nie widział Go w tej formie; ponieważ jest to bezpośrednia forma, kiedy On jest wiecznym światłem  
płonącej chwały Ducha Świętego!” – „Lecz patrzymy na Niego w Synostwie, wizerunku Jego wiecznego bytowania!” (Przestudiuj dokładnie  
wszystkie wersety.)

Iz. 9:6,(5) „Prorok mówi, wielki Bóg, odwieczny Ojciec, Książę Pokoju, mówiąc o objawieniu Jezusa!” – „Kiedy dowiadujesz się kim On 
jest, masz więcej mocy i masz więcej wiary, zaufania, odpoczynku i spokoju!” – „To dlatego Jezus powiedział w Mat. 28:19 by chrzcić w imię  
bóstwa, wszystkie trzy w jednym!” – Jan 5:43, gdzie mówi, „Przyszedłem w imieniu mojego ojca, Pana Jezusa! I Apostołowie chrzcili 
w sposób, w jaki kazał Jezus,  by to robili,  w imię! Dz.  2:38, mówi,  każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa, a wtedy 
weźmiecie dar Ducha Świętego! Również w Dz. 8:16, powtarza swój rozkaz, w imię!  – To dlatego Jezus powiedział w Mat. 28:18, Dana 
jest Mi cała moc w niebie i na ziemi!”

„Teraz musimy porównać Pisma, by wydobyć pełne objawienie! Wybrani wiedzą o tym przez objawienie i wiarę! – Lecz niektórzy ludzie  
przez nieporozumienie myślą, że Pisma mówią o tym w jeden sposób, a następnie w inny. Jezus wiedział, że świat i letni nie doszukają się  
całkowitej prawdy!” – Ef. 4:4-5, „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest!” – „Teraz bądźmy szczerzy i przytoczmy inne Pisma. Niektórzy 
uważają pewne Pisma za trudne do zrozumienia, lecz Jezus może na to łatwo odpowiedzieć!” Marek 16:19, „nazywa Go Panem i mówi,  
usiadł On po prawicy Boga! A w Heb. 1:3 przytacza Go jako wyrażony wizerunek, a następnie ponownie ustawia po prawicy Majestatu na  
wysokościach! Wtedy Jezus mówi w Janie 12:45, że ten kto mnie zobaczył, zobaczył tego, który Mnie posłał!” –  Jan 10:30, „Ja i Mój Ojciec 
Jedno jesteśmy!” – „Kiedy zasiada On po prawicy mocy Boga, to oznacza, że jest On w jednej ze swoich form stojąc przy Jego mocy Ducha  
Świętego, który mówi, że jest On całą mocą! Kiedy to wszystko się skończy, usiądzie On w Swoim tronie jako Odwieczny!” – „To jest tak jak  
Jego różne odsłony, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty! Pozwól wytłumaczyć mi to w ten sposób, możesz mieć trzy żarówki mocy, lecz ta  
sama światłość Ducha Świętego przechodzi przez nie!” Jedno odwieczne światło w trzech przejawach tego samego Ducha Świętego!

Teraz możemy wytłumaczyć Dan. 7:9, 13, „Gdzie widział Przedwiecznego zasiadającego na Tronie i przyprowadzili Syna człowieczego  
blisko Niego! Aniołowie rzeczywiście widzieli ciało Jezusa, w którym sam Bóg miał przyjść! Emmanuel (Mat. 1:23) oznacza Bóg z nami!” – 
„Teraz niech wytłumaczę co to oznacza, że On zasiada po prawicy Boga!” – Jan 1:1, 14 otrzymał te słowa, by wyjaśnić prawicę Boga, w  
których mówi, „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga (zobacz, stojąc przy ręce Boga), i Słowo BYŁO BOGIEM! I Słowo (Jezus) 
stało  się  ciałem i  zamieszkało  wśród  nas  i  przemówiło  do nas,  w przeciwnym razie  nie  moglibyśmy patrzeć na Niego jako  
wiecznego Ducha Świętego!” – To dokładnie to, co Dan. 7:13 widział, „Słowo było z Bogiem i Słowo było Bogiem stojąc przed aniołami!”

I Jan 5:7 , „Ponieważ trzej dają świadectwo w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jednym!”  – „Ci trzej pracują razem, 
lecz są tym samym wiecznym Duchem Świętym!” – „Niektóre szczere ugrupowania starają się głosić trójcę, a następnie odwracają się i uczą 
o Jednym Bogu. Słowa trójca nie ma nawet w Biblii; właściwym słowem byłoby trój jedność! – Starają się zadowolić obie strony! – Mówią o 
trzech osobowościach, potem zawracają i mówią o Jednym Bogu, lecz Pisma potwierdzają, że jest jedna osoba i trzy przejawy tego samego  
Jedynego Ducha Świętego!” Jakub 2:19, „Diabeł wierzy, że jest jeden Bóg i drży!” – I Tym. 3:16 mówi, „to była wielka tajemnica, lecz Bóg  
objawił się w ciele, (tajemnica). – Jan 8:58, Jezus powiedział, Przed Abrahamem, byłem Ja! Oraz Jan 13:13, Jezus powiedział, że był 
On Nauczycielem i Panem! – Jan 1:3 mówi, Wszystkie rzeczy przez Niego się stały i bez niego nic się nie stało, On zrobił to sam!”

W Mat. 4:7, 10, „Jezus powiedział szatanowi, Nie kuś Go, ponieważ On jest samym Bogiem, który przyszedł w ciele i jest On jedyny,  
którego należy czcić!” –„A w Janie 9:37-38 widzimy Jezusa będącego wychwalanym jako Pan! A Biblia mówi, że Bóg jest jedyną osobą, którą  
można czcić!” – „Wyjaśnijmy Jan 14:28 gdzie Jezus powiedział, Mój Ojciec jest większy ode Mnie! Tak, wtedy gdy był On w wymiarze 
cielesnym, lecz nie wtedy, kiedy powrócił On z powrotem do wiecznego Ducha Świętego! Werset 26 potwierdza to, ponieważ Duch Święty  
przychodzi z powrotem w imię Jezusa!” – „Teraz Pan da nam Pismo prawdziwie otwierające oczy, by potwierdzić to wszystko!” Jan 14:8-9,  
„Gdzie Filip powiedział, Panie pokaż nam Ojca! I Jezus powiedział, byłem z Tobą cały ten czas, a ty Mnie nie poznałeś? Ten, który 
Mnie widzi, widzi samego Ojca! Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca, kiedy na Niego patrzysz!” (Przestudiuj to!) – Zach. 14:9, „Jezus 
będzie Królem nad całą ziemią i będzie jeden Pan i jego imię będzie jedno!”

„Zatem tutaj jest tajemnica dla Jego wybranej Oblubienicy! Jest jeden najwyższy wieczny duch, działający jako, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg 
Duch Święty, a niebiosa świadczą o tym, że CI TRZEJ SĄ JEDNYM! Tak powiedział Pan, przeczytaj to i w to wierz!” Ap. 1:8, „Jestem Alfa i 
Omega, początek i koniec, powiedział Pan, który jest i który był i który przyjdzie, Wszechmocny!” – Ap. 19:16, „Król królów, Pan 
panów!” – Rzym. 5:21, „Ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana!” – Rzym. 1:20 podsumowuje cały ten temat, „Nawet  
Jego wieczna moc i Bóstwo, tak, że nie mogą się oni wymówić od winy!” – „Wszystko to jest doskonale wykonane, uwierz! Amen!” 

W Bożej Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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