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Życzymy radosnych, bardzo duchowych i Wesołych Świąt,   uzdrowienia i zdrowia przez cały rok! O tej porze roku

powinniśmy  naprawdę  wychwalać  Jezusa  i  ujawniać,  kim  On  faktycznie  jest! „Chciałbym  również  przypomnieć  o
nadchodzącym w niebie wydarzeniu w lutym 2021 r .: 10 lutego planetarna linia ustawia się w linii z Saturnem, Księżycem, Wenus,
Jowiszem,  Merkurym  i  Słońcem,  wszystko  w  konstelacja  Wodnika  ”.  A  teraz  przejdźmy  do  naszego  specjalnego  listu
bożonarodzeniowego o wiecznym Trój jedynym Bogu! Wspaniały list dla Ciebie z biblioteki brata Neala Frisby. 

Kol. 1:15-18: „On jest obrazem niewidzialnego Boga i wszystko przez Niego zostało stworzone na niebie i na ziemi.
Werset 18, „On jest głową we wszystkim. On jest pierworodnym, to znaczy pierwszy, ponad wszystkim! ” - Kol. 2:9-10, „ W
Nim zamieszkała cała pełnia Boskości, głowa wszelkiej Zwierzchności  i Władzy! " - I Tym. 6:14-15 mówi: „Jedyny Władca,
Król królów i Pan panów! ” - werset 16, „jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, do której
żaden człowiek nie może się zbliżyć, i żaden człowiek nie widział go w tej formie; albowiem jest to bezpośrednia forma, kiedy On
jest wiecznym światłem płonącej chwały Ducha Świętego! ” - „Lecz my patrzymy na Niego w Synostwie, obrazie Jego wiecznej
istoty! ” (Przestudiuj dokładnie wszystkie wersety).

Iz. 9:5 (6), „Prorok mówi, że Bóg potężny, odwieczny Ojciec, Książę Pokoju, mówiąc o objawieniu Jezusa!” - „Kiedy dowiesz się,
kim On jest, masz więcej mocy i więcej wiary, pewności siebie, odpoczynku i pokoju!” - „Dlatego Jezus powiedział w Mat. 28:19
chrzcić w imię bóstwa, wszyscy trzej w jednym! ” - Jan 5:43, gdzie jest napisane: „Przyszedłem w imieniu mojego ojca, Pan
Jezus! A apostołowie chrzcili w imię, tak jak polecił im Jezus! Dzieje Apostolskie 2:38, mówi i każdy z was w imię Jezusa
Chrystusa,  a  otrzymacie dar Ducha Świętego!  Również w Dz.  Ap.  8:16 powtarza polecenie w imieniu!  -  Dlatego Jezus
powiedział w Mat. 28:18, Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi! ”

„Teraz musimy porównać Pismo Święte,  aby wydobyć pełne objawienie! Wybrani  znają to przez objawienie i  wiarę!  -  Ale
niektórzy ludzie przez nieporozumienie myślą, że Pismo Święte mówi to w jeden, a potem w inny sposób. Jezus wiedział, że świat i
letni nie będą szukać poznania całkowitej prawdy! ” - Ef. 4:4-5, „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest!” - „Teraz bądźmy uczciwi
i przynieśmy te inne Pisma. Niektórzy uważają, iż niektóre Pisma są trudne do zrozumienia, ale Jezus może z łatwością na nie
odpowiedzieć! ” Marek 16:19, „nazywa Go Panem, a potem mówi: On siedział po prawicy Boga! I w Hebr. 1:3 wydobywa Go jako
wyrażenie podobizny, a potem ponownie kładzie się po prawicy Majestatu na wysokości! Następnie Jezus mówi w Ew. Jana 12:45,
że ten, który mnie widzi, widzi tego, który Mnie posłał! ”- Jan. 10:30, „Ja i mój Ojciec jedno jesteśmy!" - „Kiedy siedzi po prawicy
Bożej mocy, oznacza to, że jest w jednej ze Swoich postaci i stoi obok Jego mocy Ducha Świętego, co mówi On, jest całą mocą! Kiedy
to się skończy, zasiądzie na swoim tronie jako Odwieczny! ” - „Tak jak Jego różne manifestacje, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch
Święty! Pozwól, że wyjaśnię to w ten sposób, możesz mieć trzy światła żarówki z mocą, ale przechodzi przez nie to samo światło
Ducha Świętego! ” Jedno odwieczne światło w trzech manifestacjach tego samego Świętego Ducha!

Teraz możemy wyjaśnić Dan. 7:9 i 13 „Gdzie widział Przedwiecznego siedzącego na tronie i wprowadzają Syna Człowieczego
przed Niego! Aniołowie rzeczywiście widzieli ciało Jezusa, w którym miał przyjść sam Bóg! Emmanuel (Mat.1:23) oznacza Boga z
nami!" - „Pozwólcie mi teraz wyjaśnić, co to znaczy, kiedy usiadł po prawicy Boga!” - Jan 1:1 i 14 dano te słowa, w kolejności aby
wyjaśnić prawicę Bożą, w której jest napisane: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, (patrz stojąc przy ręce Boga), a
Słowo BYŁO BOGIEM! A Słowo (Jezus) stało się ciałem, zstąpiło i rozmawiał z nami, inaczej nie moglibyśmy patrzeć na
Niego będąc wiecznym Duchem Świętym! ” - To jest dokładnie to, co Dan. 7:13 widział: „Słowo było z Bogiem i Słowem był Bóg
stojący przed aniołami! ”

I Jan 5:7, „Albowiem są trzej, którzy świadczą w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jednym!" - „Ci trzej
pracują razem, ale są tym samym wiecznym Duchem Świętym!” - „Niektóre szczere grupy próbują wydobyć trójcę, a potem oni
także zawracają i uczą o Jednym Bogu. Słowo trójca nie występuje nawet w Biblii; właściwe słowo byłoby trój jedyny! - Próbują
zadowolić obie strony! - Mówią o trzech osobowościach, potem odwracają się i mówią Jeden Bóg, ale Pismo Święte potwierdza, że
jest jedna osobowość i trzy przejawy tego samego Jednego Ducha Świętego! ” Jakub 2:19: „Diabeł wierzy, że jest jeden Bóg i drży!” -
1 Tym. 3:16 mówi to było wielką tajemnicą, ale Bóg objawił się w ciele (tajemnica). Jan 8:58, „Jezus powiedział: Zanim Abraham
stał się, Ja jestem! Jan 13:13, Jezus powiedział, że jest Nauczycielem i Panem! - Jan 1:3 mówi: Wszystko przez Niego się
stało, i że nikt inny w niebie nie stworzył niczego poza Nim samym! ”- „Teraz Pan da nam prawdziwe Pismo otwierające oczy,
aby udowodnić to wszystko!” Jan 14:8-9, „Gdzie Filip powiedział: Panie, pokaż nam Ojca! Jezus powiedział: tak długo jestem z
wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca! Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca,
kiedy patrzysz na Niego!"  (Przestudiuj to!) - Zach. 14:9, „Jezus będzie królem nad całą ziemią i będzie jeden Pan, i jedno Jego
imię!” Ap. 1:8: „Jestem Alfa i Omega, początek i koniec mówi Pan, który jest, który był i który ma nadejść, Wszechmocny!"
Ap. 19:16, „Król królów i Pan panów!” - „Wierzcie, wszystko jest wykonane doskonale! Amen!" Koniec cytatu.

W tym miesiącu wydam nową książkę zatytułowaną  „Elijah’s Exploits Part II - Elijah and Elisha’s Exploits Part III”  (dwa
wspaniałe kazania w jednej książce). Również specjalne DVD „God’s Fingerprint”. - Chciałbym szczególnie podziękować za całe
wsparcie, jakie przekazałeś posłudze. Niech Pan nadal Cię błogosławi. Będę się modlił za każdego z was! Pamiętaj o tym Piśmie,
„Raduj się w Panu; a on spełni pragnienia twego serca! " Psalm 37:4.   

                                                                                                               Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby
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