
Drogi Partnerze w Żniwach,
Cóż  za  wspaniała  pora  roku!  Pora  roku,  która  oznacza  śmierć  i  zmartwychwstanie  Pana  Jezusa,  gwarantując

zbawienie wszystkim, którzy wierzą we wspaniałe imię Jezus. Mam specjalną wiadomość wielkanocną, którą Brat Frisby
napisał do świętych. Wiem, że ci się spodoba. Chcę zachęcić cię do patrzenia w przyszłość odnośnie wielkich rzeczy od Pana i
oczekuj Jego poruszenia w swoim życiu, jeśli Mu ufasz. A teraz cytat od Neala Frisby:

„W tym liście omówimy niektóre niezwykłe objawienia dotyczące Chrystusa i pewne fakty dotyczące Jego pojawienie
się na ziemi! Proroctwo o przyjściu Mesjasza! Mieli oczekiwać Jego przyjścia jako Bóg prorok!" (Pwt. 18:18-19) – Jednym
ze sposobów identyfikacji Go było ustalenie, gdzie miał się urodzić. Micheasz daje nam tą informację. Pisząc około 700 lat
przed Chrystusem, Micheasz opowiada o jednym, „ A pochodzenie Jego od początku, aż do dni wieczności” (Micheasza
5:2), co jest wyraźnym odniesieniem do Jego preegzystencji.  Objawił iż Bóg człowiek miał urodzić się w Betlejem; i
dokładnie  był  na  czas!  –  Narodziny Jezusa  doskonale  przepowiedziane!  I  wiele  innych  miejsc  w Biblii  mówiło  o  Jego
przyjściu dokładnie tak, jak On to uczynił! „Oto kilka naprawdę pouczających faktów, które jak wierzymy, oświecą twój umysł
i zbudują wiarę w Jego Słowo!” – „Jezus nie miał domu, nie miał gdzie oprzeć głowy”. (Mat. 8:20) A jednak przygotowuje dla
nas mieszkań wiele!” (Jan 14:2)… „Chrystus odczuwał głód! (Łk 4:2) Jednak ci, którzy spożywają chleb, który 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  stworzył
Wszechświat!” (Jana 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 chciał  stwarzać chleba na żądanie diabła! (Mat.  4:3-4) A jednak stworzył wystarczająco dużo
chleba, aby nakarmić 5000 osób naraz!” (Mat. 14:15-21) „Diabeł zasugerował, aby Jezus skoczył ze świątyni, ale On tego nie
zrobił. (Mat. 4:5-7) Jednak przeciwstawił się grawitacji i szedł po wodzie, aby uratować Swoich uczniów!” (Mat. 14:25) …
„Chrystus zbawiał innych, ale siebie nie chciał zbawić!” (Łk 23:35) … „Jezus był człowiekiem. (Filip. 2:7) A jednak był
Bogiem!” (1Tym. 3:16) – Te Pisma nie mogą być złamane! „Chrystus nie znał grzechu; a jednak stał się grzechem za nas!”
(II  Kor.  5:21)  …  „Umarł  opuszczony  przez  Boga,  na  chwilę,  zgodnie  z  Jego  własnym  zamiarem,  abyśmy  nie  umarli
opuszczeni przez Boga!” (Mat. 27:46) … „Jezus został zabity; lecz ci, którzy w Niego uwierzyli, choćby byli umarli, żyć
będą!” (Jana 11:25) … „Jezus poszedł do piekła, abyśmy nie musieli iść do piekła!” (Dz.Ap 2:27 i 31) … „Jezus umarł tak,
jak umiera człowiek; lecz powstał z grobu uwielbiony, jak nikt inny nie powstał z grobu uwielbiony!” – Ufam, że te rzeczy
pomogą ci zrozumieć i wyostrzyć twoją wiedzę.

Oto kilka innych proroctw dotyczących tego Pana Mesjasza, który miał nadejść! – „Miał być sprzedany za 30 srebrników!”
(Zach. 1:12). Tak, i tak było! – „Miał zostać uderzony i opluty przez swoich wrogów!” (Iz. 50:6) – „On miał być wyśmiany i
wyszydzany!” (Ps. 22:6-8) – Spełnione! – „Miał ponieść śmierć przez ukrzyżowanie!” (Ps. 22:16) – „Jego bok miał być
przebity!” (Zach. 12:10) – „Miał powstać z martwych!” (Ps. 16:10) – Wszystko to było doskonale wypełnione! – „Miał
wstąpić  do  nieba  i  Duch  Święty  miał  powrócić  w  Jego  imieniu!”  (Jan  14:26,  czytaj  wersety  7-9) –  „Miał  przyjść
ponownie!” (1 Tes. 4:16-17) – „I wszystkie inne proroctwa wypełniły się szczegółowo, a Jego ponowne przyjście będzie
doskonale wypełnione! Czekaj  na Niego z wiarą,  a ujrzysz Go na własne oczy!” …  "On był, On jest i  zawsze będzie
Wszechmogący!” (Ap. 1:8) – Izajasz 9:5  mówi wszystko: „Książę Pokoju! Wieczny Ojciec! Potężny Bóg!”  A Jego
przyjście  nastąpi  bardzo szybko! Godzina jest  późna.  Zróbmy wszystko,  co w naszej  mocy dla  Jego żniwa od teraz i  w
przyszłości! Koniec cytatu.

Na Bliskim Wschodzie narastają napięcia między Izraelem, Arabią Saudyjską i Iranem, a także Rosją i Chinami. Nigdy nie
było takiego czasu w historii świata.

W tym miesiącu mamy do wydania nową książkę zatytułowaną TRANSLATION NUGGETS – Cześć Pierwsza. Dokładność Brata Frisby
w przewidywaniu przyszłości jest niesamowita! Przewidział te najważniejsze wydarzenia, które wyłaniają się na horyzoncie.
(Mat. 24:6-7) On widział wiele wydarzeń, o których będziesz wiedział,  kiedy będziesz czytać tę szczególną książkę. Nie chcesz tego
przegapić. Również DVD zatytułowane The Bible Wheel (Prophecy). – W tej późnej godzinie chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy,
aby kontynuować publikację tych książek. Twoja pomoc jest naprawdę doceniana. Jezus pobłogosławi cię i da ci powodzenie za twoje
wysiłki. Będę się za ciebie modlić.

Twój Brat w Chrystusie, 
Gerald Frisby
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