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Ponownie znajdujemy się we wspaniałym momencie roku! Zapach jesieni i zimy unosi się w powietrzu. Pojawiają się jasne kolory

naszych zmieniających się pór roku oraz czas wdzięczności za narodziny naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Znaki są wokół nas.

Od 2001 wiele znaków na niebie miało miejsce. –  Lata przed narodzinami Chrystusa było danych wiele znaków w niebiosach i

ponownie tuż przed pojawieniem się Chrystusa, nastaną znaki na niebie, wskazujące na Jego powrót! (Łukasz 21:25)  – A teraz

cudowny cytat z biblioteki Neala Frisby.

Mędrcy oraz gwiazda wschodu są nieodłącznie związane z narodzinami Chrystusa. „Wierzę, że to, co pojawiło się mędrcom to był

‘słup ognia’, ponieważ był gotowy, by się skroplić i wejść w dziecię! A potem ten sam ‘słup ognia’ chodził pośród nich!” Mat. 2:9-

10,  werset  głosi,  że gwiazda szła przed nimi  dopóki nie stanęła nad dziecięciem! Gwiazda właściwie zmieniła swój kierunek,  gdy

podróżowali, niczym jak uczyniły to obłok i słup ognia dzieciom Izraela!

Od samego początku Pisma ujawniają wiele sekretów, układających się w tajemnice dotyczące nadejścia Chrystusa, naszego Zbawcy,

od Rodz. 3:15 poprzez całą Biblię. To pokazało z czym nasienie Jezusa będzie związane. Również Rodz. 1:16-19, w czwartym dniu

zaświeciło słońce! A 4 000 lat później nadeszło Słońce Sprawiedliwości! On powiedział, przed Abrahamem byłem Ja. – Biblia ujawnia

Jego pierwsze przyjście jako dziecko. (Mat. 2:1) – Jego drugie przyjście (Pobranie – I Tes. 4:16-17) – Jego trzecie przyjście

(Armagedon – Ap. Rozdz. 19) – Piramidalna prawda mierzy Jego narodziny około tego samego czasu 4 000 lat! Niebiosa ukazały Jego

pierwsze przyjście, a teraz pokazują Jego Drugie Przyjście i również prorocze Pisma. (Mat. 24: 33-35)

Spójrz jak zdecydowanie te starożytne proroctwa zostały wypełnione. – Micheasz 5:2 - A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród

plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu; a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.  Iz. 9:6 -

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza: nazwano Go imieniem: Przedziwny

Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. –  Zatem widzimy, że ci mężczyźni byli prawdziwie mędrcami, ponieważ

przynieśli dary, które zidentyfikowały Go i pokazały Jego misję! Amen! Znaczenie jest niesamowitą tajemnicą, lecz jest to boska prawda!

„On był Bożym darem dla świata, w pełni namaszczonym do posługi!”

Iz.  53  daje  piękne  prorockie  objawienie,  poza  cierpieniem Jego  przyjścia!  Wymienimy  jedynie  kilka  wersetów,  2-5,  jednakże

przeczytaj cały rozdział. „On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też

blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony

z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym

cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on zraniony

jest  dla występków naszych,  starty jest  dla nieprawości  naszych;  kaźń pokoju naszego jest  na nim,  a ranami jego jesteśmy

uzdrowieni.” Mówi, że Jezus nie miał urody, niczego do podziwiania. On był wzgardzony, więc mógł On poprowadzić ich ku Słowu i

cudom! Lecz w Jego chwalebnym stanie jest najpiękniejszy z 10 000! –  Iz. 43:11 - Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma

żadnego zbawcy.

Wybrani będą niczym mędrcy, zobaczą oni znaki na niebie i zrozumieją Jego przyjście! I nawet teraz pojawia się więcej komet i

wydarzeń w niebie. Niczym światło ukazane pasterzom, (Łukasz 2:8-9), także będzie świecić wokół nas i zostaniemy pobrani.

Tutaj jest pewne proroctwo! Uwaga: Odrodzone religijne i rządowe Imperium powstaje teraz, czekając tylko na przyjście przywódcy!

„Zbliża się Przymierze! Radujcie się!” Jest  to cudowne Pismo dla Jego wybranych.  Dan. 12:3 -  Mądrzy będą świecić jak blask

sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Koniec cytatu.

W tym miesiącu wydaję książkę pod tytułem „El Shaddai” oraz DVD , Christ in Every Book of the Bible. Będzie dla ciebie otuchą, 

pełne wiedzy i interesujące! Daliśmy ogromną ilość świadectw w ubiegłym roku i proszę o twoją dalszą pomoc, gdy będziemy wkraczać 

w Nowy Rok. Będę się za ciebie modlić, by Pan Jezus błogosławił ci i prowadził cię w swojej wielkiej mądrości. Wesołego Bożego 

Narodzenia i radosnego świętowania. 

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja             Nowe wydane DVD:   “Christ in Every Book of the Bible”          
“Omnipresence!”  Również dostępne: “The Sheep and the Coin Parable”               
“Yesterday, Today and Tomorrow”                                     (€20.00/szt. donacja)
“The Word Was God” 
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