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Drogi Partnerze w żniwie,                 Po raz kolejny jesteśmy tu, w cudownym momencie roku, by uczcić narodziny Pana Jezusa.  Kiedy Jezus się narodził wiele wydarzeń miało miejsce na niebie pokazujących przyjście Pana Jezusa. Teraz niebo także mówi o Jego powrocie.  Wiele niebiańskich wydarzeń działo się tego roku, zwłaszcza zaćmienia w niezwykłych momentach. Te święta nie będą inne. Niesamowite całkowite zaćmienie będzie miało miejsce 21-go grudnia, w przesileniu, pierwszego dnia zimy, widoczne z Ameryki. A co z przyszłym rokiem? Będzie również zaćmienie słońca 4-go stycznia  2011 roku. To był rok wielkich wydarzeń, lecz 2011 będzie wielką niespodzianką pełną nieoczekiwanych wydarzeń dużo bardziej cięższych niż  w 2010. Napiszę więcej o tym w styczniowym liście. Bez względu co człowiek robi, ewangelia zawsze pozostanie prawdziwa. Jezus powiedział, że te rzeczy będą się działy tuż przed Jego powrotem. Znaki na niebie!  – Mam wspaniały świąteczny list z biblioteki Brata Frisby, wiem, że się wam spodoba. A teraz cytat od Brata Frisby.    „To dobry czas, by wyrazić naszą miłość do Jezusa, wychwalać Go i mówić kim On jest! Biblia mówi, że jest On ponad wszystko i nie ma innego  boga lub zbawcy przed Nim! Lecz widocznie, niektórzy ludzie nie mogą w to uwierzyć ze względu na skromny sposób, w jaki przyszedł na świat  jako dziecko!” Św. Łukasz 2:7, „mówi o Jego skromnym przyjściu! Werset 9 pokazuje rozjaśnione niebo świecące nad  pasterzami. Werset 10  mówi o wielkiej radości dla nas wszystkich, więc skarć Szatana, raduj się i zaakceptuj to wielkie szczęście, ono jest twoje! Werset 11 objawia, że jest  On  naszym wiecznym stwórcą!  Dla  ciebie,  narodził  się  w mieście  Dawida  Zbawca,  którym jest  Chrystus PAN!  –  (Jezus)” –  Werset  12 przepowiedział dokładny sposób, w jaki będzie On wyglądał! W wersecie 13. Widzimy aniołów ogłaszających zwycięstwo Wielkiego i dających  Mu najwyższą chwałę! Więc pozwól nam czynić to samo, chwal Go dla swojego zbawienia, uzdrowienia i życia wiecznego!”    Mat. 1:23, „objawia imię Emmanuel, które oznacza Bóg przyszedł do nas w ciele i duchu!” Kol. 1:16 ukazuje te nieomylne słowa, „Wszystkie  rzeczy stworzone są przez Niego i dla Niego! Werset 17, On jest przed wszystkim i przez Niego jest wszystko! Werset 18, On jest Wszechmocnym  władcą! Werset 15 mówi, On jest wizerunkiem niewidzialnego Boga!” – „Więc nie ma usprawiedliwienia, powinniśmy wielbić Go jako Pana i  Zbawiciela!  Dzieje 2:36 mówią, ten sam Jezus, którego ukrzyżowaliście, jest Panem i Chrystusem!” Jeśli wierzysz tym słowom, masz u Niego wieczne miejsce!    „Św. Jan 13:13 mówi o tym wszystkim, nazywacie Mnie Mistrzem i Panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Św. Jan 8:58, Jezus powiedział im. Zaiste,  zaiste,  powiadam wam, przed Abrahamem byłem Ja! I  był  to  Wszechmocny,  Jestem który Jestem, spotkałem Mojżesza w płonącym krzewie!”  (Wj.  3:14)  –  „Następnie  w  Św.  Janie  5:43  Jezus  wyraźnie  mówi,  że  przyszedł  w  imieniu  Ojca  i  jest  to  Pan  Jezus  Chrystus!  By  wypowiedzieć ostatnie zwieńczające słowa na temat Jezusa powiedziano w  Mat. 28:18, CAŁA moc w niebie i na ziemi jest mi dana! Uwierz, działaj i dziękuj Mu! Wszystkie dobre rzeczy będą twoje dzięki wierze!” Iz. 9:6 nazywa Go dzieckiem, które jest Potężnym Bogiem, Odwiecznym  Ojcem… Jan 14:8-9. – Jezus oświadcza o siebie, że jest Wszechmogącym! Ap. 1:8.    „Czytałem to Pismo i prawdopodobnie będzie ono wielkim błogosławieństwem dla ciebie!” – „Wielki jest nasz Pan i wielka Jego moc: Jego  zrozumienie jest nieskończone!” (Ps. 147:5) „On zna wszystkie twoje potrzeby i będzie cię prowadził!” – „Zaufaj Panu, nie polegaj na swoim  własnym rozsądku, uznaj Go na wszystkich twoich drogach, a On WYROWNA twe ścieżki!” (Prz. 3:5-6) – „Pan poprowadzi wasze serca do miłości Bożej i  do cierpliwego czekania na Chrystusa”.  (II  Tes.  3:5) – „On daje wam pokój,  cierpliwość i odpoczynek! Chwalcie Go!” –  „Bądź silny i dzielny… bo Pan twój Bóg… idzie z tobą; on cie nie zawiedzie, ani nie zostawi!” (Pwp. 31:6) Tak, czekajcie na Pana, a On wzmocni wasze serca!  (Ps. 27:14)    Ludzie Boga otrzymają wiele bogatszych mocy od Niego; w tym samych czasie, strzeż się, bo Szatan będzie poddawał cię próbie! – Pismo  mówi, że w tym czasie wybrani będą prześladowani przez bluźnierców, niespójnych plotkarzy, motłoch, szyderców i ślepych przewodników –  Lecz Jezus wyleje więcej miłości, radości i chwały na prawdziwego wierzącego w związku z tym! – Duch Święty powiedział, „Próba twojej wiary,  cenniejsza jest niż zaginione złoto, wypalane w ogniu, może zostać znalezione w wychwalaniu, czci i chwale przy objawieniu Jezusa Chrystusa!”  (I Piotr 1:7) „Tak, powiedział Pan, Wszechmocny: Pobłogosławi ci błogosławieństwami z niebios!” (Rdz. 49:25) – „Pismo jest prawdziwe i godne  zaufania, powiedział Pan Zastępów”. „Wieczny Bóg jest twoim schronieniem, zniża swe wiekuiste ramiona!” (Pwp. 33:27) – „Spójrz, powiedział Pan Jezus,  uwierz temu Pismu –A za  dni  twoich  będziesz miał  siłę!  (Pwp.  33:25) A także będą twe duchowe błogosławieństwa,  opieka i  dobrobyt,  jeśli zaufasz Moim obietnicom!” „A ja, nie będę tylko prowadził was każdego miesiąca, czy roku, lecz poprowadzę cię codziennie w  świetle mojego Ducha Świętego! Tak, wiele mądrości i tajemnic będzie danych Moim owcom, które żywią się na pastwisku Pana Jezusa!” Koniec cytatu.    Prawdziwie Brat Frisby może przybliżyć narodziny Chrystusa, jak nikt inny. Jego bożonarodzeniowe listy są tak przyjemne! Tego miesiąca mam dwa Special Writings, które zwiększą waszą wiarę, „The Creator Returns” oraz „Faith – Positive Power”. Także wydaję DVD pod tytułem  „Creation Declares the Creator” – Mamy wiele ekscytujących projektów, wiem, że chcielibyście być ich częścią. Wasza pomoc jest naprawdę  doceniana – życzę wszystkim Bardzo Szczęśliwych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Dostatniego Nowego Roku!                                                          Twój Brat w Chrystusie,Gerald Frisby
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