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Chciałbym poświęcić chwilę, aby podziękować Panu w Jego mądrości za wysłanie jego sługi Neala Frisby, by wzbogacił
nasze życie i zostawił nam to wielkie przesłanie, przygotowujące wybranych na rychły powrót naszego Pana i Zbawiciela
Jezusa. Tutaj jest cudowna wiadomość bożonarodzeniowa, którą napisał Neal. Najbardziej kochał pisać i mówić o narodzinach
Jezusa ponieważ wiedział, że Jezus był Odkupicielem całej ludzkości – Bóg objawił się w ludzkim ciele! (Jan 1:14), sam
Bóg i Stwórca przychodzi odwiedzić człowieka Iz. 9:5 (6) Potężny Bóg – Starożytny w postaci niemowlęcia, nasz
Zbawiciel! — Odwieczny Ojciec. Samo Słowo tak mówi! „Oto bądź dobrej myśli. Ja, Jezus, wkrótce znów przyjdę! – Nie
pozwól, aby twoje światło zgasło, jak to zrobili inni; ale niech twoje światła płoną olejem (namaszczeniem) ducha!” A teraz
świąteczne przesłanie brata Frisby:
Drogi Partnerze w Żniwach,

„W tej chwili jestem zdecydowanie prowadzony przez Pana, aby zacytować kilka pięknych fragmentów Pisma Świętego, a
reszta listu na pewno cię zainteresuje. (Łk 1:46-49) - „Rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój
w Bogu moim Zbawcy. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a Święte jest Jego imię”. – Potem w Łukaszu
2:9-11 – „I oto zstąpił na nich anioł Pański, a chwała Pańska ich oświeciła, lecz Anioł rzekł do nich, albowiem dziś w
mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan!” Jak słodko i objawiająco Jego duch nam to
przedstawia. (Błogosławiony jest „Jezus” Król, bo On jest Najwyższy!) W tej chwili chciałbym ujawnić kilka niezwykłych
wydarzeń. W Mat. 2:9-10 – „Gdy wysłuchali króla (Heroda) odeszli; a oto „gwiazda”, którą widzieli na wschodzie, szła
przed nimi i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię”. Mędrcy i gwiazda wschodu są nierozerwalnie związani z
narodzinami Chrystusa. – Czym była gwiazda? Werset wskazuje, że mędrcy widzieli gwiazdę w różnych momentach. Czy to
była zwykła gwiazda, kometa czy co? Nie, raczej nie sądzę, żeby to było to! Również astronomowie informują nas, że mniej
więcej w tym czasie doszło do tzw. koniunkcji planet. One pojawiły się tak blisko siebie, że stały się jednością. Człowiek nadał
im takie imiona Wenus, Jowisz i Saturn. Jak Bóg je nazwał, to już inna historia. „Lecz nie wierzę, że to jest co mędrcy
widzieli!” Chociaż być może był to znak dla świata, że nadchodzi wielkie wydarzenie! – „Wierzę iż co ukazało się mędrcom,
był to „słup ognia”, ponieważ był gotowy do skondensowania się i wejścia w dziecko! Później ten sam ‚słup ognia’ miał
kroczyć wśród nich!” Werset mówi, że gwiazda szła przed nimi, aż stanęła nad dzieckiem! Gwiazda faktycznie zmieniła
kierunek podczas podróży, „podobnie jak chmura i słup ognia uczyniły dzieciom Izraela!” – Wiele lat przed narodzinami
Chrystusa pojawiło się również wiele znaków na niebie i ponownie, tuż przed pojawieniem się Chrystusa, na niebie znowu
pojawią się znaki wskazujące na Jego powrót! (Łk. 21:25)
„Widzimy więc, że tajemnica cudownej Gwiazdy została rozwiązana. I jest znana jako Słup Ognia, Jasna i Poranna
Gwiazda. Było to w „płonącym krzaku” w czasach Mojżesza – również związane z rydwanem Izraela! (II Król 2:11-12) Jest
znane jako Słońce sprawiedliwości wschodzące z uzdrowieniem w Jego skrzydłach! (Mal.3:20) – Płonący ogień i chwała na
górze itp. – Bez wątpienia, gdy Jezus przyjdzie ponownie, czeka nas niezły widok! Poza tym obłoki chwały, oślepiające
światła będą towarzyszyć Jemu i Jego aniołom! – Zbawienie jest na świecie teraz, ale wkrótce drzwi zostaną zamknięte,
łaska dobiegnie końca. Strzeżmy więc ognia naszego Zbawienia płonąc i świadcząc wszystkim, którym możemy, jak wiemy
czasu jest mało. Nie będziemy mieli już takiej okazji! – Jak wskazują znaki, wiek naszego pokolenia wkrótce się skończy!”
Koniec cytatu.
Od nas wszystkich tutaj z Biura Brata Frisby, mamy nadzieje, że będziesz mieć wspaniałe i radosne Święta Bożego
Narodzenia to czas refleksji nad narodzinami Chrystusa w gronie rodziny i najbliższych. – I wszystkim, którzy pomagają w
tym miesiącu naszym prezentem dla Ciebie będzie limitowana edycja specjalna magazynu „Miracle Life – Prophetic Truth ”
upamiętniający posługę brata Frisby. Nie chcesz tego przegapić! – Wydaję też specjalne DVD „Amazing Jesus” –
wspaniałe przesłanie bożonarodzeniowe, które głosił brat Frisby. Ufam, że zrobisz najlepiej jak potrafisz, składając w
tym miesiącu ofiarę na pamiątkę dzieła Pana. Pan dał mi to Pismo, Ps. 68:12: „Pan dał słowo: wielkie było grono tych,
którzy je ogłosili”. Będziemy o pamiętać o Tobie modlitwie.
Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby
Nie zasypiaj! Jezus przyjdzie wkrótce!
Czy jesteś przygotowany?
Pozostań na ścieżce Pana,
w świętości i czystości!

Chcesz być częścią tej wspaniałej posługi,
masz zapytanie o modlitwę, czy chciałbyś więcej literatury biblijnej?
Odwiedź nasze strony internetowe lub napisz do nas.
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