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Po raz kolejny znajdujemy sie  w tym cudownym momencie w roku i  co  za rok mieliśmy!  Wszystkie  te  wydarzenia  
prawdziwie przybliżają nas do nadejścia Pana Jezusa. Powiem o ważnych wydarzeniach w styczniowym liście. Wydarzenia, 
które nadchodzą są najsilniejszymi w historii  ludzkości. – Teraz przejdźmy do bardzo pocieszającego duchowego listu z 
biblioteki Brata Neala Frisby. Miej „Wesołe i Radosne Święta” w miłującej obecności Pana Jezusa. Amen!

„Co było znaczącą gwiazdą betlejemską? – Były wszelkiego rodzaju zjawiska na niebie przed, podczas i po narodzinach 
Chrystusa.  Wiele  znaków  na  niebie  zostało  uwiecznionych,  lecz  wszystko  to  było  jedynie  znakami  zwiastującymi!  – 
Nieważne  jak  na  to  patrzysz,  roztropni  ludzie  nie  mogą  zostać  oddzieleni  od  narodzin  Chrystusa.  Stanowili  oni  klasę 
kapłańską,  która rozumiała  niebiosa i  zamieszkiwali  w okolicach Persji  i  Babilonu!  Oni widzieli  te niebiańskie cuda i 
wiedzieli, że nadchodzi Król! Teraz zapamiętaj, że były zawsze 2-3 spotkania niebieskich ciał w połączeniu, lecz „Gwiazda” 
betlejemska była „jedną” Gwiazdą! Również oprócz niebiańskich zjawisk, ich wyostrzony wzrok złapał to, kiedy po raz 
pierwszy rozpoczęli swoją podróż na Wschodzie i zaczęli podróżować na zachód!” – Św. Mat. 2:9-10, te wersety pokazały, że  
roztropni ludzie zobaczyli to piękne światło o różnych porach. Odkąd Jezus narodził się w 4 r.p.n.e., oni widzieli to dużo 
wcześniej!  –  Teraz ta  Gwiazda była inteligentna o mądrość wieków! I  czytamy wersety 9-10,  „Kiedy usłyszeli  króla, 
wyruszyli; tak też i gwiazda, którą zobaczyli na wschodzie, szła przed nimi, zanim stanęła nad miejscem gdzie było 
młode dziecię. Kiedy zobaczyli gwiazdę, rozradowali się w ogromnym zachwycie!”

„Teraz słowa powyższych Pism potwierdzają, że gwiazda właściwie zmieniła swoją pozycję (kierunek) gdy podróżowali z 
Jeruzalem  do  Betlejem  i  stanęła  (zawisła)  dokładnie  nad  Bożym  Dzieckiem!  To  wprowadza  nas  w  nowy  wymiar! 
Zachowywało się to dokładnie jak słup ognia i obłok, który szedł przed dziećmi Izraela!” –  Ap. 22:16 nazywa ją „jasną 
poranną gwiazdą.” I pojawiła się ona poganom na wschodzie, gdyż poganie mieli otrzymać ewangelię za niedługi czas! – 
Wenus w symbolice Chrystusa zawsze nazywana była jasną, poranną gwiazdą! I kiedy spotkała się z Saturnem i Jupiterem tuż 
przed narodzinami Chrystusa, był to także spektakularny znak! – Wiec gdy niebiańskie zjawisko zadziałało z roztropnymi 
ludźmi, właściwy „słup ognia” pojawił się na scenie.

„Zatem widzimy, że tajemnica cudownej Gwiazdy została rozwiązana.  I była znana jako słup ognia, Jasna, Poranna 
Gwiazda. To było w „płonącym krzewie” w czasach Mojżesza, a także powiązane z rydwanem Izraela!” (II Królewska 2:11-
12) „Jest znana jako Słońce prawości wschodzące wraz z ukojeniem w Jego skrzydłach!” (Mal. 3:20, 4:2) „Płonący ogień i  
chwała na górze itd.  – Bez wątpienia, kiedy Jezus przyjdzie ponownie, będziemy oczekiwać spektakularnego widoku. 
Poza tym, obłoki chwały, oślepiające światła będą Mu towarzyszyć i Jego aniołowie!  – Zbawienie jest teraz na świecie, 
lecz wkrótce drzwi zostaną zamknięte, chwała obierze swój kurs. Zatem trzymajmy ogień naszego Zbawienia, by płonął i  
świadczmy każdemu, komu możemy, gdyż wiemy, że czas jest krótki. Drugiej możliwości mieć nie będziemy! – I tak, jak 
wskazują znaki, nasz wiek pokolenia wkrótce się skończy!”

To, co powyżej, było wcześniej napisane, teraz dodamy nowe tchnienie Ducha:  Boże Stworzenie – „Cudowne rzeczy, 
które Bóg nam dał, otaczają nasze życie każdego dnia. Jego miłość zawsze będzie nas prowadzić, kiedy cienie pojawią się na 
naszej drodze. Poświęć czas, by rozglądnąć się wokół siebie, jest piękno do ujrzenia. On dał nam cztery pory roku i tęczę 
zanurzoną w złocie. On dał nam przyjaciół i rodzinę, nasza miłość jest dzielona każdego dnia; On wypełnia nasze dni wiarą i  
pocieszeniem błogosławionej modlitwy. Widzimy Jego błyski mądrości i piękna.”

Skraj Nocy – „Dziś szedłem obok morza i czułem Zbawcę ze mną. Nie pozostawiliśmy odcisków stóp na piasku, gdyż fala 
wymazała je z lądu. Słońce zaczęło wypełniać niebo szkarłatnymi kokardkami unoszącymi się wysoko i bursztynowe chmury, 
które kiedyś były białe, zmieniły się w złote na skraju nocy. Wiatry pieściły mnie niczym modlitwa, ponieważ wiedziały, że 
tam jest Bóg. I w purpurowej mgiełce zmierzchu, moje serce było wypełnione radosną chwałą.” – Żyjemy w najbardziej  
burzliwych czasach, jakie przewidziały pisma. Świat wchodzi w bardzo niebezpieczną katastrofalną erę. Wraz ze wszystkimi 
tymi wydarzeniami, Wybrani, mimo iż wypróbowywani, Pan stoi bliżej nas niż kiedykolwiek. Radość Pana jest naszą mocą. 
„Wielu jest uciśnionych sprawiedliwych; lecz Pan wybawia ich ze wszystkiego!” (Psalm 34:19) Bądź odważny, Jezus 
wkrótce nadejdzie! Koniec cytatu. – Chcemy pamiętać o wszystkich naszych partnerach zagranicą. Miej ich nadal w swoich 
modlitwach.

Tego miesiąca wydaję kolejną książkę z kazaniem pod tytułem „Fruit of Peace and Longsuffering”, a także DVD „A 
Dynamic God In Creation.”  – Pamiętajmy o Panu Jezusie.  Twoja pomoc jest  niesamowita,  by publikować tę  wspaniałą  
wiadomość ewangelii. Jezus obdarzy cię i pobłogosławi w nowym, nadchodzącym roku, to jest moja modlitwa.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja             Nowe wydane DVD:   “A Dynamic God in Creation”                    
“Whosoever Will”  Również dostępne: “The Prophet and the Trumpet”                
“Significant Sign”                                     (€20.00/szt. donacja)
“The Greater In You” 
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