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JEZUS – DYNAMICZNY DUCH ŚWIĘTY

„W tym liście  specjalnym objawimy ważność wszechmocnego Ducha Świętego!”  – Jan 20:22,  „A kiedy powiedział  to, 
tchnął  na nich  i  powiedział  im,  weźmijcie  Ducha Świętego!”  –  Najwidoczniej,  otrzymali  to  w pewnej  mierze,  ale  On 
ujawniał im, że przychodzi do nich pod postacią Ducha Świętego, jako ich pocieszyciel! Ponieważ Duch Święty przychodzi w  
Jego imieniu! (Jan 14:25-26) A także prawdziwe wylanie ducha przyszło w Dziejach 2:4,  kiedy oni wszyscy modlili  się  w 
jedności! – „Nagle, zabrzmiał dźwięk szybko pędzącego wiatru i cały dom wypełnił się glorią! – Następnie języki jakby z ognia  
spoczęły  na  nich  przecinając  i  migocząc  w każdym kierunku na  nich!  Wtedy,  oczywiście,  mówili  w językach ziemskich i  
niebiańskich głosów!”  – I  kiedy wiek się  kończy,  gdy ciało Chrystusa zjednoczy się  w  narodach w jednomyślności, 
mówiąc duchowo, inne wielkie poruszenie wiatru Ducha Świętego, jakby uderzenie piorunu, namaści, a następnie 
niebawem uniesie ciało w pobraniu,  po krótkim odnawiającym przebudzeniu! –  O,  mogę poczuć poruszenie wiatru 
Ducha Świętego w drzewach i wodach, zbawienia tańczącego jak wiatr wiejący na morzach pośród wybranych kościołów! – 
Dmij w trąbę objawienia, skacz z radości, nasz Bóg wkrótce przyjdzie z odgłosem deszczu odnowienia!

Przestudiujmy  różne  fazy  i  pracę  Ducha  Świętego!  –  Jan  14:16-17,  „jest  On  drogocennym  Pocieszycielem,  naszym 
opiekunem! Gdy Go kochamy i wierzymy Mu, będzie trwać przy nas na zawsze!” – „Duch Święty nauczy nas wszystkich rzeczy!” 
(Jan 14:25-26) – „Nie tylko to,  lecz także  przypomni wam wszystko,  czego uczyłeś  się z  Biblii! ”  – „Naprawi On opresje, 
depresje i da ci zdrowy umysł! – Także Duch Święty będzie świadczył o Panu Jezusie!”

„Duch Święty przekona świat o grzechu, o sprawiedliwość i o sądzie!” (Jan 16:7-8) – „By doprowadzić do CAŁEJ prawdy!” 
(Jan 16:12-13) – „Jesteśmy ochrzczeni w wodzie i ogniem Ducha Świętego w imię Pana Jezusa!” (Dzieje 2:38-39)

„By pokazać nam nadchodzące rzeczy!” (Jan 16:13) – „Duch Święty przewidzi przyszłość i objawi ją kościołowi, do czego on  
zmierza; również  odsłoni  księgę  Daniela,  a  także  przyszłe  wydarzenia  w  księdze  Apokalipsy.  W  rzeczywistości,  objawi 
apokalipsę całej Biblii!” – „W Janie 16:14, daje On rozkazy Duchowi Świętemu! Jezus powiedział, On mnie uwielbi! A co On 
otrzyma ode Mnie, objawi wam!”

W I Tym. 6:15-16, „objawia w odpowiednim czasie, że pokaże On, kto jest JEDYNYM możnowładcą, Królem królów, Panem 
panów; jedyny, który ma życie wieczne! – Mieszkający w świetle,  do którego żaden człowiek nie może się zbliżyć,  ani nie 
zobaczyć! – Wielki Stwórca!” (Kol. 1:16-17 – Jan 1:1-3, 14) „Imię ojca to Pan Jezus Chrystus!” (Jan 5:43 – Iz. 9: 5 (6)

„Duch Święty obdarzy tych, którzy proszą! (Łukasz 11:13) Będzie On tryskającą studnią wody! Przynosząc owoce ducha i 
potężne dary ducha, kipiące z radości, szczęście, spokój, pokój i odpoczynek, orzeźwiające ciało i duszę człowieka!” (Jan 4:14) 
– „Innymi słowy, z wierzącego wypłynie wytryskające źródło wody życia!” (Esencja wiecznego życia.)

„Duch Święty jest źródłem nowego narodzenia!” Jan 3:8, „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i ty usłysz dźwięk tego!” – „Ożywił On 
wierzącego w uzdrowieniu, odnowieniu i w Słowie oraz w mocy zmartwychwstania!” – „Teraz możemy skończyć tym bardzo 
ważnym Pismem, da On nam moc, by świadczyć! Nawet w najdalszych częściach świata! (Dzieje 1:8) Jest to dokładnie to, co 
wy i moi partnerzy robicie w mojej literaturze i nowych projektach, itd.! – Tak, jak mówi Biblia, zróbmy wszystko co w naszej  
mocy, by dostarczyć to każdemu stworzeniu!” (Marek 16:15) 

„Po otrzymaniu zbawienia, Duch Święty trwa w tobie, więc raduj się i wychwalaj Go, a On wibruje cię mocą; ponieważ Biblia 
mówi, królestwo Boże jest w was! – Ty masz całą moc, by wierzyć i działać, by spełniać swoje pragnienia i potrzeby! – Duch 
Święty  da ci  powodzenie i  zapewni drogę dla tych,  którzy  pomagają w tej  drogocennej  ewangelii!  –  Rozważmy To CAŁE 
najmocniejsze imię!” - „Jeżeli prosisz o coś w moim imieniu (Jezus) zrobię to! (Jan 14:14) – O cokolwiek prosicie w moim 
imieniu, uczynię to! (Werset 13) – Poproś w moim imieniu i otrzymaj, aby radość wasza była pełna!” (Jan 16:24)

„Te znaki będą towarzyszyć w moim imieniu! (Marek 16:17-18) -  „Wszystko możliwe dla wierzącego!” (Marek 9:23) – 
„Nic nie będzie niemożliwe!” (Mat. 17:20) – „Będzie miał, cokolwiek powie!” (Marek 11:22-23) – „Powiedz tylko Słowo!” – 
„Uwierz, że otrzymasz, a będziesz to miał!” (Werset 24) – Taka siła w nas z imienia, Pan Jezus, gdzie możemy powiedzieć, Mat.  
7:8, „Ponieważ każdy, kto prosi, otrzymuje; a ten, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otwarte!” – „Ten list otworzył 
drzwi Ducha Świętego, by dać ci pragnienia twojego serca! Więc powierz swoją drogę Panu! – Wychwalaj i wierz Mu każdego 
dnia!” – „Jeszcze ostatnia rzecz, w imię Pana Jezusa otrzymasz siłę! W tym imieniu możesz odnowić swoją młodość, tak, jak 
orły! (Ps. 103:5) Odnawiająca moc!” – „To imię żyje, z energią w tobie! – Jezus jest dynamiczny! Amen!”

W Bożej Szczodrej Miłości,
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