
Drogi Partnerze w Żniwach,
Cóż za wspaniała pora roku!  To czas, który oznacza śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, gwarantujący zbawienie

wszystkim, którzy wierzą w cudowne imię Jezus. Mam specjalne Wielkanocne przesłanie, które brat Frisby napisał do świętych.
Wiem, że ci się to spodoba. A teraz cytat od Neala Frisby.

„Chcę cię zachęcić do patrzenia w przyszłość odnośnie wielkich rzeczy od Pana i oczekiwania, Jego poruszenia się w twoim
życiu,  kiedy  Mu  ufasz”  –  „W  tym  liście  omówimy  kilka  niezwykłych  objawień  dotyczących  Chrystusa  i  niektóre  fakty
dotyczące Jego pojawienia się na ziemi! Proroctwo o przyjściu Mesjasza!  Mieli wyczekiwać Jego przyjścia jako Bóg prorok!”
(Pwt. 18:18-19) – Jednym ze sposobów na zidentyfikowanie Go było odkrycie, gdzie miał się narodzić. Micheasz przekazuje nam tę
informację. Pisząc około 700 lat przed Chrystusem, Micheasz opowiada o jednym: „ a pochodzenie Jego od początku, od dni
wieczności” (Micheasza 5:2), co jest wyraźnym odniesieniem do Jego preegzystencji.  On objawił, że Bóg człowiek miał się
narodzić w Betlejem; i dokładnie był On na czas! - Narodziny Jezusa doskonale przepowiedziane! I wiele innych miejsc w Biblii
mówiło o Jego przyjściu dokładnie tak jak On!

„Oto kilka prawdziwych pouczających faktów, które, jak wierzymy, oświecą twój umysł i zbudują twoją wiarę w Jego Słowo!" –
„Jezus nie miał domu, nie miał gdzie położyć głowy”. (Mat. 8:20). A jednak przygotowuje wiele mieszkań dla  nas!" (Jan 14:2) …
„Chrystus był głodny! (Łk 4:2) Jednak ci, którzy jedzą chleb, który On im daje, nigdy nie będą głodni!”.. . ( Jan 6:35) … „Jezus był
spragniony. (Jan 19:28) Jednak ci, którzy piją wodę, którą On daje, nigdy nie będą spragnieni!” (Jan 4:14) … „Kiedy Jezus się urodził,
nie było dla Niego miejsca w gospodzie a jednak On stworzył… Wszechświat!" (Jan 1:1-3) … „Chrystus wzrastał w mądrości i
wiedzy! ( Łk. 2:52) A jednak w Nim jest ukryta cała mądrość Boża!” (Kol. 2:3) … „Nie stworzył chleba na żądanie diabła! (Mat.
4:3-4). A jednak stworzył wystarczająco chleba, aby nakarmić 5000 jednocześnie!” (Mat. 14:15-21) „Diabeł zasugerował Jezusowi,
aby zeskoczył ze świątyni, ale tego nie zrobił. (Mat. 4:5-7). Jednak przeciwstawił się grawitacji i chodził po wodzie, by ratować
swoich uczniów!” (Mat. 14:25) … „Chrystus innych zbawiał, lecz samego siebie On nie chciał zbawić!" ( Łk. 23:35) … „Jezus był
człowiekiem. (Filip. 2:7) A jednak był Bogiem!” (1 Tym. 3:16) – Te Pisma nie mogą być złamane!

„Chrystus nie znał grzechu; a jednak On stał się grzechem za nas!” (II Kor. 5:21) … „Umarł  opuszczony przez Boga, na chwilę
zgodnie z Jego własnym zamysłem, abyśmy nie umrali  opuszczeni przez Boga!” (Mat. 27:46) …  „Jezus został postawiony na
śmierć; ale ci, którzy w Niego uwierzyli, choć umarli, będą żyć!” (Jan 11:25)  … „Jezus poszedł” do piekła, żebyśmy nie poszli
do piekła!” (Dz.Ap. 2:27, 31) … „Jezus umarł tak,  jak umarłby człowiek; jednak powstał z grobu uwielbiony, jak nikt inny nie
powstał z grobu uwielbiony!” – Wierzę, że te rzeczy pomogą ci w zrozumieniu i wyostrzą twoją wiedzę!

Oto kilka innych proroctw dotyczących tego Pana Mesjasza, który miał nadejść! – „Miał być  sprzedany za 30 sztuk srebra!”
(Zach. 1:12). Tak i tak było! – „Miał być uderzony i opluty przez Jego wrogów!" (Iz. 50:6) – „Miał być wyśmiewany i wyszydzany!”
(Ps.  22:6-8) – Wypenione! –  „On miał ponieść śmierć przez ukrzyżowanie!" (Ps.  22:16) – „Jego bok miał być przebity!”
(Zach. 12:10) – „On miał zostać wskrzeszony z martwych!" (Ps. 16:10) – Wszystko to spełniło się doskonale! – „On miał
wstąpić do nieba, a Duch Święty miał powrócić w Jego imieniu” (Jan 14:26, przeczytaj wersety 7-9) – „On miał przyjść
ponownie!” (I Tes.  4:16-17) – „I wszystkie te inne proroctwa wypełniły się drobiazgowo, a Jego ponowne przyjście spełni się
doskonale! Czekaj na Niego w wierze, a ujrzysz Go na własne oczy!” … „ On był, jest i On zawsze będzie Wszechmocnym!" (Ap.
1:8) – Izajasz 9:5 (6) mówi wszystko: „Książę Pokoju! Odwieczny Ojciec! Potężny Bóg!”  Jego przyjście jest bardzo bliskie! Jest
późno. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, dla Jego dzieła żniw od teraz i w przyszłości! Koniec cytatu.

Nigdy nie było takiego czasu w historii świata – inflacja, niedobory, susze, wojny i pogłoski o wojnach. Rosja jest w ruchu. Czy to
znak zbliżającego się Armagedonu? Dokąd zmierzamy? Rewolucja społeczna polityki i religii na czele.

Mamy specjalną  Nową Książkę do wydania w tym miesiącu zatytułowaną  „THE CROWNING LIGHT”,  której nie chcesz przegapić.
Również DVD zatytułowane „The Spectacular” – W tej późnej godzinie chcemy zrobić wszystko, co możliwe. Jezus pobłogosławi Cię i
przyniesie Ci pomyślność za twoje wysiłki… Będę się za Ciebie modlił.

Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
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