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„Kolejny rok zaraz minie, w którym miały miejsce pewne istotne wydarzenia, które widzieliśmy, w nadchodzącym
czasie  przed nami,  zdecydowanie  doświadczymy pewnych ukazujących się  ważnych proroctw!  –  W rzeczywistości
niektóre  z  tych  najbardziej  niesamowitych  są  nadal  przed  nami  i  jeszcze  jedna  uwaga,  znajdujemy się  w ostatecznych
wydarzeniach tego wieku! –  Znaki wokół nas mówią nam, że Jezus wkrótce przyjdzie!” Przeczytajmy cudowny list z
biblioteki Neala Frisby, który wiem, że cię pobłogosławi. 

„Kiedy myślimy o Świętach Bożego Narodzenia, nasza uwaga skupia się na pasterzach, aniołach i przyćmiewającym
ich świetle ducha nad nimi! I Magowie oraz Gwiazda na wschodzie, którą widzieli! Lecz przede wszystkim, Wszechmocny
Bóg, nasz Zbawca, Pan Jezus, który też jest Wielkim Stwórcą!” (Św. Jan rozdz. 1) Nasza uwaga nie powinna być na Nim
tylko w tym czasie w roku, a każdego dnia w roku!

„Teraz,  wraz  z  narodzinami  Jezusa  są  objawione  pewne  ważne  tajemnice,  objawienia  i  istotne  sekrety.  Lecz
najpierw zacznijmy od proroctwa wskazującego na Jego pierwsze przyjście. Pomimo, iż On (Jego duch) był przed
początkiem wszystkiego, co stworzone!” – Iz. 9:6 (5), pierwsza część, „Albowiem dziecię się nam narodziło, a następnie
mówi jego imię „Jezus”, zostanie nazwany Cudownym, Doradcą,  potężnym Bogiem, wiekuistym Ojcem, Księciem
Pokoju!” To było wypełnione w Św. Łukaszu 1:31-33, „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus!”  –
„Teraz ujawnimy pewne wartościowe fakty! Pierwsze słowa, które wypowiedział Jezus to  Łukasz 2:49, „Dlaczego mnie
szukacie? Czy nie wiecie, że powinienem być w tym co należy do mojego Ojca!”  To pokazuje, że miał utrudnienia na
samym początku, a werset 50 dodatkowo pokazuje, że już od samego początku nie rozumieli Go, tak jak Jego wybrani
będą nierozumieni od początku do końca!” „On wypowiedział 18 słów (biblia King James), liczba 18 symbolizuje
początek  nowych  rzeczy.  Ta  liczba  jest  również  związana  z  życiem  i  zmartwychwstaniem,  którymi  był  On  z
pewnością!”  – „W starożytnym języku i numerowaniu Jego imię jest liczbą 888, podczas, gdy liczba szatana to 666!” –
„Ostatnie słowa, które wymówił w Św. Janie 19:30 to te trzy: To wypełniło się. A liczba 3 jest związana z objawioną boską
doskonałością!  Zatem widzimy, że wielu nie zrozumiało Go od samego początku do samego końca, lecz prawdziwe
nasienie przyjmie Go jako swojego Zbawcę! I uwierz w Dzieje 2:36, „Ten Bóg stworzył tego samego Jezusa, którego
ukrzyżowaliście, zarówno Pana i Chrystusa!”

„Teraz zbliżamy się ku pewnym ekscytującym i inspirującym faktom i odnajdziemy te wspaniałe informacje w
genealogii Św. Łukasza 3:23 kończąc na wersecie 38. Jest dokładnie 77 imion, z Bogiem na jednym końcu, i Jezusem na
drugim. To jest z pewnością przypieczętowane  liczbą duchowej doskonałości! Również w Pismach połączenie 6 i 7 służyło
do ujawnienia genealogii wraz z duchową pieczęcią, przedstawiając ludzką i boską naturę Jezusa, naszego Pana, jako
doskonałego  człowieka  i  doskonałego  Boga! –  Chrystus  (Christ)  ma  6  liter  w  sobie,  ujawniając  człowieka
namaszczonego w ludzkiej formie! Liczba 6 jest  dalej  związana z Chrystusem jako Synem Człowieczym, w tym Jego
narodziny zostały obwieszczone w 6tym miesiącu!  (Łukasz 1:26)  - A 6ta godzina jest wyjątkowa zaznaczona przy jego
ukrzyżowaniu! (Mat. 27:45 – Marek 15:33) Lecz znowu, jeśli ta liczba jest 666 i potrojenie jest związane z szatanem i jego
naśladowaniem Boga poprzez antychrysta! – Również Pan potwierdza wiele swoich poczynań poprzez Pisma w liczbie 7 z
całą duchową mocą i znaczeniem, oznaczając doskonały duchowy porządek! – Gdzie 10 jest całością porządku, jak w Ap.
10, wskazując na całą rundę wszystkiego! To sugeruje, że nic nie jest pożądane, że liczba i porządek są doskonałe i że
cały cykl  jest pełny!  -  Więc widzimy, że liczby są bardzo ważne w połączeniu z  Jezusem! Dlatego boska pieczęć
niezwykle  obfitej  doskonałości  jest  wprowadzona  przez  Pisma,  które  głoszą  panowanie  Jezusa,  jak  zostało  to
przepowiedziane przez powyższe Pisma!” Koniec cytatu. 

Wierzę, że podobał ci się ten informacyjny list i że zwiększy twoją mądrość i wiedzę o naszym Panu, Królu królów!
„Promienna,  starożytna Gwiazda jest z  nami,  a On będzie błogosławił  naszym partnerom, komukolwiek,  kto jest
związany z tą pracą w ostatniej godzinie!” – W styczniu napiszę o wielkich zmianach w cyklach pogodowych w historii. 

W tym miesiącu  wydaję książkę  pod tytułem  „The Light” oraz  DVD, „Infinite  Kingdom”.  –  Z pewnością  jestem
wdzięczny za  twoje dotychczasowe wsparcie i  za  wszystko,  co zrobiłeś  dla posługi.  Pan będzie pamiętał  o  twoich
staraniach i tak, jak On powiedział, otrzymasz skarby w niebiosach za wspieranie i asystowanie przy posłudze poprzez
ocalenie i ratowanie dusz! Również chcielibyśmy życzyć ci bardzo Duchowych, Szczęśliwych, Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku! 

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD ($15.00 donacja)                                       Nowe wydane DVD: “Infinite Kingdom”                    
“The Character of Faith”  Również dostępne: “The Natural and the Spiritual Man”               
“Understanding Words”                                        (€20.00/szt. donacja)
“God’s Heavenly Kindness” 
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