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W tym okresie świątecznym trzymaj w nich Jezusa; czcij Go tym wszystkim, co jest w tobie, a to sprawi, że będzie to
naprawdę święty czas w roku! Znaki pokazują, że Jezus jest gotowy na przyjście. Och, jaka to będzie szczęśliwa chwila!
Chciałbym w tym czasie złożyć Ci życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego, Pomyślnego Nowego Roku! Mam wspaniały
świąteczny list z Biblioteki Brata Frisby. Jest to jeden z moich ulubionych i wiem, że kiedy go przeczytasz, zyskasz wspaniały
wgląd i spokój w sercu i duszy. Nie przegap nadchodzących listów z 2022 r. A teraz ten wspaniały list od Neala Frisby.
„Opowiem piękną historię naszego wspaniałego Zbawiciela. Dzięki Boskiej opatrzności pewne wydarzenia miały miejsce
w czasie Jego narodzin!" To była skromna stajnia, pasterze, mędrcy, pojawienie się aniołów i niebiańskich świateł,
straszny król zwany Herodem, władca świata imieniem Cezar August i ludność, która wydawała się całkowicie
obojętna na Jego prorocze przyjście! O tak, Jego narodzinom towarzyszyła piękna gwiazda oraz wiele innych niebiańskich
znaków, aby oznajmić, że On był Wielkim Mesjaszem, Bogiem w ciele. (Izajasz 9:5,6) – Wiemy, że osoba i cień to ci sami. A
kiedy Jezus narodził się, Bóg rzucił Swój piękny cień Ducha Świętego na dziecię Chrystus. Amen! – Można by powiedzieć:
„Alfa i Omega przyszły razem, aby stworzyć życie wieczne, dające nam zbawienie!”
Urodzony w stajni Król Królów uniżył się w naszym imieniu, a nawet pozwolił ludziom, aby mu pomagali. Mędrcy dali Mu
dary i jako niemowlę udał się do Egiptu, aby uniknąć zemsty Heroda. Tam prawdopodobnie widział i wiedział wszystko o
Wielkiej Piramidzie. Józef był stolarzem, lecz tutaj była architektura budynku, który wprawił w osłupienie świat. „To
sygnalizuje Jego Drugie przyjście!" – Prawdopodobnie pokazał to swojej rodzinie i opowiedział im pewne rzeczy o tym, gdyż
był dzieckiem, kiedy odszedł; prawdopodobnie w wieku od 7 do 10 lat. (Mat. 2:19-20)
„Wtedy byli tam pasterze i aniołowie przyćmili ich chwałą i mocą!” (Łukasz 2:8-11) – „Zaprawdę On był tym pasterzem
Jego prawdziwej trzody. – On jest naszym wielkim pasterzem i zna każdego z nas po imieniu!” – A Dawid napisał wspaniałe
Psalmy. To było napisane dla każdego z nas, domagaj się tego. – Ps. 23:1-6 „Pan jest moim pasterzem; nie będę pragnął.
(Nie będzie w potrzebie.) Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wodą, gdzie mogę odpocząć orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez
wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja
laska, są tym, co mnie pociesza. (Zauważ, że nie biegał ani się nie denerwował; był pewny siebie, chodził. Niełatwo
się bał.) – Stół dla mnie zastawiasz wobec moich wrogów: namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest
przeobfity. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie będą towarzyszyć mi przez wszystkie dni mego życia, a zamieszkam w
domu Pana po najdłuższe czasy”. – „Jezus i wybrani będą rządzić narodami żelazną rózgą!” – Wszystkie te obietnice są dla
nas, gdy zamykamy wiek! – „On będzie prowadził, dostarczał pokarmu duchowego i nie tylko!”
Pięćset lat wcześniej przepowiedziano, że „Jezus narodzi się w Betlejem i tak było!” (Mat. 2:1) Następny werset mówi o
strasznym królu Herodzie, który zabił wiele dzieci Izraela. – Dziś też wiele jest niszczonych, co pokazuje nam znak bliskości
powrotu Jezusa! – Herod przypomina nam starego smoka; jego próba się nie powiodła, podobnie jak smok z Ap. 12. A
przy Jego narodzinach był władca świata, August Cezar, a podczas Drugiego Przyjścia Chrystusa władcą będzie książę
rzymski kontrolujący świat! Będzie prawdziwym smokiem szatana, którego Jezus zabije swoją jasnością! Wierzę, że ten
książę zawrze przymierze z Izraelem w niezbyt odległej przyszłości w tym wieku. Wydawało się, że główna populacja nie
przejdzie kilku kilometrów, aby zobaczyć tego, który stworzył ziemię! – „I tak jest dzisiaj, ludzie będą szydercami i
obojętnymi na Jego Drugie Przyjście! Tylko nieliczni poznają porę Jego przyjścia i pokochają Jego pojawienie się!”
Przy Jego narodzeniu zostało danych wiele niebiańskich znaków, a więc teraz widzimy dziesiątki niebiańskich znaków!
Będą pełne manifestacje ostrzegające przed Jego przyjściem i sądem. – Pamiętaj również, iż Jego święci będą świecić jak
gwiazdy na niebie. (Dan. 12:3) „Bo to są mądrzy ludzie”. W Ap. 12:5 „nazywa wybranych dziecię człowiecze, ponieważ
jest to młody kościół ostatnich dni! Jest to nowotestamentowy kościół Jego głosu”. Wers 1, Według znaków słońce, księżyc i
ciała niebieskie, On niebawem nadejdzie! (Łuk. 21:25) – „A nawet Ap. 12:1 będą dane wybranym; letni i świat nie zauważą
tego w ogóle!”
„Tak, mówi Pan zastępów niebieskich, znam ich wszystkich po imieniu!” (Iz. 40:26) – I ustanowiłem ich w ich
kursy i nakazywał tym, których widzisz z ziemi”. (Hi. 38:32-33) - „Tak, one głoszą, a nawet więcej zatem Ja niedługo
przyjdę!” Koniec cytatu.
W tym miesiącu mam zamiar wydać Nową Książkę zatytułowaną „Supernatural Escape” i bardzo specjalne
świąteczne DVD „God’s Fingerprint”, prawdziwie świąteczne przesłanie! – Dziękuję wam za całą waszą wierną pomoc w tej
posłudze. Bardzo doceniam wszystko co zrobiłeś. Pismo Święte jest pełne obietnic pomyślności dla tych, którzy wspierają
Jego dzieło. Przeczytaj Jozuego 1: 7, „Aby ci się powodziło, gdziekolwiek pójdziesz”. Ps. 1:3, „I wszystko, co czynisz,
będzie pomyślne”. Powt. 28:12, „A Pan otworzy przed tobą swój dobry skarb!” – Kiedy wspólnie się modlimy, Pan spełni
pragnienia naszego serca. Będę się modlić dla Ciebie, gdy wkraczmy w Nowy Rok.
Drogi Partnerze w Żniwach,

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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