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Cóż za cudowny czas! Bóg zachował najlepszą informację na tą właśnie godzinę. Niczym mędrcy, w tym liście wejdziemy 
w znaki niebios dla powrotu Chrystusa. Z pewnością właśnie teraz niebiosa są aktywne. Nie miałem miejsca w ostatnim 
liście  miesięcznym,  by  wspomnieć  o  całej  aktywności.  Data  23  kwietnia  2014  jest  wyszczególniona  jako  jedna  z 
największych  wielkich kwadratów (grand squares) w niebiosach. Liczbami są 13, 13, 13, 13 (kwadrat).  Dopiero pod 
koniec 1000 lat zobaczymy coś zbliżonego do tego. – 25 sierpień 2013 był również wielkim kwadratem. – 2 stycznia do 22, 
2014 jest również wielkim kwadratem. Te wyjątkowe znaki zdecydowanie mówią o bardzo szybkim powrocie Pana. A teraz 
bardzo ważny Świąteczny list z biblioteki Brata Neala Frisby. 

„Istnieją dwa wydarzenia w historii i każde jest o ogromnym znaczeniu, które przyćmiewają wszystkie inne wydarzenia! 
Jedno wydarzenie już się wypełniło. Pierwsze przyjście Jezusa! – Innym jest Jego drugie przyjście, by zabrać Jego świętych! –  
Teraz porozmawiajmy o Jego pierwszym przyjściu a potem, czy pojawi się On wkrótce w naszym pokoleniu?” – „Było 5  
istotnych i ważnych znaków w niebiosach, które były związane z narodzinami Chrystusa. (1) Najpierw pojawiła się bardzo 
znacząca kometa. Ta sama kometa odtąd przybywa raz na każde 75 lat!  To zwiastowało narodziny Króla! (2)  Wieczorem 
narodził  się  Jezus  (Łukasz  2:9)  Jaśniejące  światło  oświeciło  wieś  w pobliżu Betlejem.  I  anioł  Pański  przemówił  do  
pasterzy z błyszczącego światła! – Powiedziano im, by poszli do stajenki, a tam będzie obiecany Zbawiciel! (3) Mędrcy. Ci 
mędrcy zwani byli Magami. Oni rozumieli znaki czasu. Oni znali niebiosa! (Rodz. 1:14) – I wiedzieli, że nadchodziła ‘gwiazda 
z Jakuba’! – Zawsze czułem, że byli oni ze Wschodu, terenu Babilonu lub Persji. Więc zerknąłem w słownik Webstera i mówi:  
‘kasta kapłańska w starożytnej Persji, w Biblii mędrcy, którzy przybyli niosąc dary dziecięciu Jezus!’ - Przyszli oni do Niego, 
ponieważ zobaczyli jego gwiazdę!” (Mat. 2:2) Również, było światło, które szło przed nimi i stanęło tuż nad miejscem gdzie 
był Jezus! To mógł być obłok koloru jaśniejącego bursztynu, który prowadził i szedł przed Izraelem na pustyni! Również gdzie  
Eliasz wykrzyczał, „rydwan Izraela i jego jeźdźcy!” (II Krl. 2:11-12) – „Pan był ‘żywym światłem’ w obłoku, który świecił w 
nocy nad Izraelem!”

(3) „Zgodnie z historią było niesamowite połączenie planet Jupitera i Saturna. Nie raz, lecz 3 razy w okresie 9 miesięcy! Od 
poczęcia Jezusa przez Ducha Świętego do Jego narodzin! Nawet naukowcy twierdzą dziś, że zdarzyło się to w tamtym czasie”.  
–  „Według  tych  starożytnych  mędrców,  którzy  rozumieli  niebiosa,  ten  rodzaj  połączeń  zawsze  zwiastuje  narodziny 
królewskości! – I jakim był On niebywałym Królem!” -  Iz. 9:5 (6) mówi, „a Jego imię (Jezus) będzie zwane Cudowny, 
Doradca,  Wszechmocny  Bóg,  Odwieczny  Ojciec,  KSIĄŻĘ  Pokoju!”  (Królewskość  Niebios!) –  (5)  Także  w  trakcie 
ostatniego  złączenia,  nie  tylko  te  dwie planety przyszły razem,  lecz  planeta  Wenus przyłączyła się  do nich;  a  to  dałoby 
pojawienie się podobieństwa do księżyca w pełni! Więc w symbolice pasuje to do zdania, które wypowiedział Jezus, „Ja jestem 
Jasną Gwiazdą Poranną”. (Ap. 22:16) – „Zatem wszystkie te przejawy doprowadziły Żydów i pogan, aby czcić Go jako 
Zbawiciela, Pana i Króla!” – „Więc widzimy, że Bóg wykorzystuje swoje niebiańskie stworzenie, by pokazać swoją chwałę,  
Jego wolę i predestynowany zamiar! Tak, umówienie z człowiekiem zostało zrobione tak, jak to przewidziano. On wyszedł z 
Wieczności do naszej strefy czasu, by nas odkupić. Alleluja!”

„Teraz powrót Pana Jezusa jest już coraz bliżej. Moim zdaniem, pojawi się On wkrótce w naszym pokoleniu! Wydarzenia w 
naszej  erze zaczną dziać się szybko”.  –  „Jezus  to potwierdza,  ponieważ mówi On,  kilka razy ‘Oto przyjdę szybko’ przed 
zamknięciem księgi Objawienia. (Ap. 22:7, 12) –  Cóż za ekscytujące oczekiwanie mamy, iż w jednej chwili, w mgnieniu 
oka, zostaniemy przemienieni i powzięci, by spotkać się z Panem w powietrzu. I na zawsze będziemy z Panem! (I Tes.  
4:17) –  Cóż  za  zachwyt,  zobaczymy  Jezusa  twarzą  w  twarz.  Nasze  ciała  zostaną  przemienione  na  podobieństwo  Jego 
chwalebnego  ciała!  Nigdy  więcej  wybrany  nie  będzie  podlegać  bólowi,  chorobie  czy  śmierci!”  Sprawiedliwi  umarli 
zmartwychwstaną  i  wszyscy  razem będziemy radować  się  w  potężnym triumfalnym spotkaniu  w chmurach  z  Jezusem – 
„Również Pisma stwierdzają, że tak, jak niebiosa ogłosiły pierwsze przyjście Chrystusa, będą one zwiastowały Jego drugie 
przyjście w naszym pokoleniu! – Ponieważ Jezus powiedział, ‘Będą znaki na gwiazdach, na słońcu i na księżycu’. (Łukasz 
21:25) – I straszne widoki i wielkie znaki będą z niebios!” Koniec cytatu.

Tego miesiąca wydaję ważną książkę nazwaną, „The Creative and Prophetic Universe”, która będzie dobrze pasować do 
tych wszystkich znaków nieba. Także wspaniałe DVD pod tytułem „The Creator Visits Man”. Są to wyjątkowe płyty CD tego 
miesiąca, które na pewno chcesz mieć w swojej bibliotece. – Bądź pewien i pomóż nam w tym razem, ponieważ nasze wydatki  
są wielkie, a w przyszłym roku chcemy zrobić więcej niż kiedykolwiek, w tej wiadomości czasu żniw. Musimy robić tak dużo, 
jak to możliwe, póki możemy. Jezus z pewnością obdarzy i pobłogosławi cię. Możesz na to liczyć!

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                              Nowe wydane DVD:   “The Creator Visits Man”          
“The Star Light Sign”                                       Również dostępne: “Lights Uttering”                
“Jesus Is Coming Soon”                                                   (€20.00/szt. donacja)
“The Most Precious Anointing”
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