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Cóż za decydującym rokiem był 2015. 2016 będzie jeszcze większym rokiem proroctwa. Kiedy liście zaczynają opadać i  
zmieniać kolory, wraz z chłodem i śniegiem w wielu miejscach, wiemy, że Boże Narodzenie jest blisko! „I tak, jak pory roku, kiedy  
widzimy pewne znaki, wiemy, że nadejście Chrystusa jest wkrótce!”  Chciałbym w tym czasie życzyć każdemu i wszystkim 
Bardzo Wesołych Świąt  Bożego Narodzenia  i  obfitego Szczęśliwego Nowego Roku.  –  A teraz  świąteczny list  specjalny z 
biblioteki Brata Neala Frisby. 

Kiedy Jezus przyszedł pierwszy raz, było odnotowanych wiele znaków w niebiosach i cudów! Chińczycy także zauważyli  
odmienne niebiańskie zjawisko i połączenia; i oczywiście mędrcy zobaczyli gwiazdę na wschodzie i podróżowali wraz z nią. (Mat.  
2:1-2) – „Pasterze ujawnili Jego pierwsze przyjście!” (Łukasz 2:8-11) – Jego Drugie Przyjście jest jeszcze wspanialsze z większą 
ilością znaków na niebie i cudów! (Pobranie) Gdyż to pismo nagle będzie miało miejsce w naszym pokoleniu! I Tes. 4:16-17,  
„Gdyż sam Pan zstąpi z niebios z okrzykiem, na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną 
pierwsi; potem my żywi i pozostawieni wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana” – Prorocze 
znaki pokazują,  że Wiek Kościoła się kończy! Godzina północy jest tutaj! Przygotuj się! „W jednej chwili,  w mgnieniu oka,  
będziemy porwani w inny wymiar!” (I Kor. 15:52) – Jego Trzecie Przyjście! (Armagedon, Ap. 19) 

Spójrz jak te starożytne proroctwa były zdecydowanie wypełnione. Micheasz 5:2 „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś  
wśród  plemion  judzkich!  Z  ciebie  wyjdzie  mi  ten,  który  będzie  władał  w Izraelu;  a  pochodzenie  jego  od  początku,  od  dni  
wieczności.” ( To Pismo poniżej objawia, że jest On także wiecznym Bogiem!) – Iz. 9: 5 (6) „Dziecię się nam narodziło, dano 
nam syna: a rządy będą na jego barkach: a Jego imię będzie zwane Cudowny, Doradca, Potężny Bóg, wieczny Ojciec,  
Książę Pokoju.” Mówiąc o objawieniu Jezusa, kiedy dowiadujesz się kim On jest, masz większą moc i większą wiarę, zaufanie,  
odpoczynek i spokój!” Teraz możemy wytłumaczyć Dan. 7:9-13, „Gdzie widział Przedwiecznego siadającego na Tronie i przynieśli  
Syna człowieczego do Niego! Aniołowie już musieli widzieć ciało Jezusa, w którym sam Bóg przyjdzie! Emanuel (Mat. 1:23)  
oznacza, że Bóg jest z nami!” – „Teraz pozwól mi wytłumaczyć co znaczy, że usiadł On po prawicy Boga!” – Św. Jan 1:1&14 dał  
te słowa, by wytłumaczyć prawicę Boga, gdzie mówi, „Na początku było Słowo, a Słowo było z Bogiem, (widzisz stoi przy ręce 
Boga),  a SŁOWEM BYŁ BÓG! I Słowo (Jezus) stało się ciałem, zstąpiło i  przemówiło do nas, inaczej nie moglibyśmy  
patrzeć na Niego jako wiecznego Ducha Świętego!” – To jest to, jak dokładnie Dan. 7:13 widział „Słowo było z Bogiem i Słowo  
było, Bogiem stojąc przed aniołami!”

I Jan 5:7, „Trzej bowiem dają świadectwo w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty i ci trzej są jednym!”  – „Ci trzej działają 
razem, lecz są tym samym wiecznym Duchem Świętym!” – „Pewne szczere grupy próbują wprowadzać trójcę, później także oni  
odwracają się i nauczają o Jednym Bogu. Słowa trójca nie ma nawet w Biblii; właściwym słowem byłby potrójny! – Starają się  
zadowolić  obydwie  strony!  –  Mówią  oni  o  trzech  osobowościach,  potem  odwracają  się  i  mówią  Jeden  Bóg,  lecz  Pisma 
potwierdzają, że jest jedna osobowość i trzy manifestacje tego samego Jednego Ducha Świętego!” Jakub 2:19, „Diabeł wierzy, że  
jest jeden Bóg i drży!” – I Tym. 3:16 mówi, „była to wielka tajemnica, lecz Bóg był ukazany w ciele, (tajemnica). –  Jan 8:58, 
Jezus powiedział, przed Abrahamem Ja jestem! I Jan 13:13, Jezus powiedział, że był On Mistrzem i Panem! – Św. Jan 1:3  
mówi, Wszystkie rzeczy zostały zrobione przez Niego i nikt nie uczynił niczego w niebie tylko On zrobił to sam!”

„Więc, jest tutaj tajemnica dla Jego wybranej Oblubienicy! Jest jeden nadrzędny wieczny duch, działający jako Bóg Ojciec,  
Bóg Syn, Bóg Duch Święty, a niebo jest świadectwem, że TYCH TRZECH SĄ JEDNYM! Tak powiedział Pan, przeczytaj i uwierz 
w to!” Ap. 1:8, „Ja jestem Alfą i Omegą, początkiem i końcem powiedział Pan, ten, który jest, który był i który nadchodzi,  
Wszechmogący!” – Ap. 19:16, „Król królów i Pan panów!” – Rzym. 5:21, „wiodąc do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa,  
Pana naszego!” – Rzym. 1:20 podsumowuje cały temat, „wiekuista Jego potęga oraz Bóstwo, tak że nie mogą się wymówić od  
winy!”  –  „Wszystkie  rzeczy  są  zrobione  doskonale  dobrze,  uwierz!  Amen!”  Koniec  cytatu.  Był  to  najbardziej  interesujący  i  
pocieszający list, który pozwala ci się dowiedzieć kim jest Jezus. Nasz Bóg dobrze zaplanował rzeczy!

W tym miesiącu wydaję książkę pod tytułem  „Confidence – 3 Ways”, jak również DVD, Creation Declares the Creator. 
Chcielibyśmy kontynuować nasze starania, by publikować tę istotną wiadomość, a Jezus będzie błogosławił i prowadził każdego i  
wszystkich was w nadchodzącym roku. Moje podziękowania i modlitwy będą z tobą.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja             Nowe wydane DVD:   “Creation Declares the Creator!“               
“Value of Joy”                Również dostępne: “Faith Delivers”                
“The Glorified Name”                                                   (€20.00/szt. donacja)
“Great is Jesus” + Testimonies 
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