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KTOKOLWIEK CHCE NIECH PRZYJMIE

„Nakreślone Pismo na ścianie,  narody są zważone na wadze Bożej i  okazują się za lekkie w związku z Jego słowem, chwałą i  mocą!”  – 
„Wiemy, że jest wiele złych mocy działających w świecie, by zniszczyć i oszukać ludzi! Jednak, gdy cały niepokój i zamieszanie będą trwać, Bóg  
da nam wielkie wylanie według Jego słowa i proroctwa!”

Joel 2:23, mówi: ponieważ dał ci on wczesny deszcz „umiarkowanie”, i sprawi dla ciebie deszcz, wczesny deszcz i późniejszy deszcz 
w pierwszym miesiącu. – „Pierwszy deszcz w Palestynie przychodzi co roku Jesienią, kiedy sadzą oni swoje uprawy i sprawia on, że ziarno 
wyrasta. Ten drugi deszcz przychodzi w czasie Wiosny, kiedy żniwa mają miejsce! Lecz,  jak pokazuje ten tekst, Bóg mówi tutaj o wylaniu 
Swojego Ducha i  używa tych dwóch pór deszczu, by pokazać nową rzecz, którą zamierza wykonać; to znaczy, zamierza On dać dwie pory 
deszczu w jednym miesiącu; zdecydowanie jest to najbardziej niezwykłą rzeczą i czymś co nigdy wcześniej nie wydarzyło się!”

W wielu miejscach w Biblii  Pan mówił,  że zrobi  On nową rzecz w naszym pokoleniu!  Na przykład  Iz.  42:9,  „Oto nadeszły pierwsze 
wydarzenia, nowe zaś Ja zapowiadam: zanim się rozwiną, już wam je ogłaszam!” – „Tak jak widzimy, na końcu wieku ulewne, szybkie, 
pełne mocy odrodzenie  pojawi  się,  jako  że  Boże  duchowe  moce  łączą  się,  by  zjednoczyć  Jego  dzieci  w silnej  wierze  i  cudach!  –  Cóż  za  
nadzwyczajny czas, w który wkraczamy!”

„W tym kolejnym Piśmie to objawia,  że On da nam jasne chmury Jego chwały!  To mówi bardziej  o duchowym deszczu,  niż  o deszczu  
naturalnym!” – Zach. 10:1, „Proście Pana o deszcz w czasie późnych opadów, Pan sprawi jasne chmury, i da im obfite deszcze, każdemu  
zieleń na polu”.  „Zauważ, że mówi dla każdego, kto o to poprosi!  – Również w Joelu 2:28 widzimy podobną obietnicę tylko w głębszym 
wymiarze”. „I tak się później wydarzy, wyleję mojego ducha na wszelkie ciało; synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą 
mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia”. Przeczytaj Werset 29. Joel. 3:2

„To wylanie było na wybranych pogańskiego pochodzenia i widzimy teraz w tym piśmie, że spadł na wybranych Żydów, po tym jak kościół  
Pogan zniknął!” Wypowiedzianym faktem jest, wszelkie ciało objawia to, że poszło to na Pogan i Żydów!

W 1 rozdziale, Ezechiel w wersecie 4 widział, „ruch wielkiej ożywiającej mocy Boga w obłokach ognia, a następnie objawiło się to jak tęcza w  
deszczowy dzień!” Werset 28 – „Towarzyszyły temu wirujące światła w kształcie koła, dające na przód piękne pokazy Bożej chwały! Wersety 
13-14, To były anioły w pewnego rodzaju niebiańskich rydwanach! To mówi, że biegły i powracały jak pojawienie się błyskawicy!” – „Pisma 
także mówią, że są ‘rydwany’ zbawienia!” (Hab. 3:8) – „ Tak więc nawet w naszych czasach niektóre ze świateł są widziane na niebie, 
zapowiadając nam zbawienie i cudowne odrodzenie, w którym jesteśmy i coraz bardziej wkraczamy!” – „To także pokazuje wielki kryzys, który 
nadejdzie na świat, jako że wiek się kończy!”

„Doszliśmy do pełnego cyklu! Zarodek został posadzony w kościele pierwszego wieku, w Efezie. Teraz w późniejszym wieku kościoła jest w 
pełni rozwinięty i oddzieli się od Laodycejskiego wieku, kościoła który został wypluty z ust Boga!” (Ap. 3:16) Werset 10, „pokazuje, prawdziwy  
właściwy kościół zachowany przez Boga!” – Ta wiadomość jest dla duchowych uszu. W każdym wieku Jezus kończył poleceniem, „Kto ma uszy 
niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów!” Werset 22 – Również w Ozeaszu 6:3, „Przyjdzie on na nas jak deszcz, jak ‘późny i wczesny’ 
deszcz na ziemię!” – „Teraz zaobserwuj to w wersecie 1, pokazuje on pierwsze przyjście Jezusa, by ich uleczyć! Werset 2, objawia, że po 2 
dniach (2 tysiącach lat po pierwszym przyjściu Jezusa) On nas ożywi! (Wielkie wylanie pochodzące z naszego odżywienia). Potem mówi, że w 
trzecim dniu będziemy żyć w Jego obliczu!” (oznacza Milenium) – „Jezus jest już prawie gotowy, by powrócić do Żydów! (Ap. rozdz. 7) – Nasz  
czas jest bardzo krótki!” –  Aggeusz 2:6-9 ujawnia, „podczas naszego wieku proroctwa i cuda Pan poruszy niebiosa, ziemię i morza”. 
Doświadczamy tego prawie codziennie! W tym samym czasie, „On wstrząśnie wszystkimi narodami”. Widzimy to! – „A w tym czasie chwała  
nadejdzie na dom Pański!” Werset 8 objawia „było to w czasie, kiedy gromadzili srebro i złoto! Lecz Bóg ogłosił, że to i tak było Jego!” – Werset 
9, „Chwała tego późniejszego domu będzie większa od poprzedniego, powiedział Pan Zastępów: w tym miejscu Ja udzielę pokoju,  
powiedział Pan Zastępów!”

„Późniejsze odrodzenie będzie potężniejsze  od pierwszego!  Jakub 5:3 potwierdza ten pogląd.  A Werset  7 potwierdza wczesny i  późny  
deszcz! Werset 8 pokazał Pana prawie nadchodzącego!” – „Oto, powiedział Pan, nie bójcie się ludzie; bądźcie zadowoleni i radujcie się, 
ponieważ Pan was całkowicie ożywi i uczyni wielkie rzeczy!” Hab. 2:3 ukazuje „wszystko to jest na wyznaczony czas! A na koniec naszego 
wieku, który jest teraz,  przemówi i  nie kłamie! Chociaż na pierwszy rzut oka wydało się to opóźniać,  powiedziano nam, by czekać na to,  
ponieważ to z pewnością nadejdzie, następnie nagle to opóźnianie się skończy; i będziemy w środku tego, tak jak jesteśmy teraz! – Wizja  
wypełnia się nad nami!” To pasuje do Mat.  25:5-10. – Werset 5 objawia „również czas zwlekania! Lecz nagle nastąpi wołanie o północy i  
oblubieniec przyszedł! Werset 10 przedstawia tych, którzy byli gotowi, poszli z Nim! – Zatem widzimy po  zastoju, (byliśmy w takim) nastąpi 
szybkie, krótkie i pełne mocy poruszenie i nas już nie będzie!”

„Jest wiele innych Pism dotyczących tego, lecz wydrukujemy jeszcze jedno, ponieważ Pan daje nam ostatnie wołanie!” – Ap. 22:16, „Jezus 
osobiście  powiedział,  że  wysłał  On  swojego  anioła,  by  powiedział  nam  o  tych  rzeczach!  –  On  powiedział,  że  był  stwórcą  i  Mesjaszem  
(korzeniem i potomstwem). On objawił siebie jako słup ognia (jasna i poranna gwiazda!)” Wkraczamy teraz w to Pismo! Werset 17, „A Duch i 
oblubienica mówią, Przyjdź. I niech ten, kto słyszy niech powie, Przyjdź. A ten, kto jest spragniony, niech przyjdzie. A ktokolwiek  
zechce, niech wody życia darmo zaczerpnie!”

„To pokazuje nam, że wołanie jest otwarte kogokolwiek, kto zechce, niech przyjmie!” –  „Zaprawdę, czy pamiętasz, że powiedziałem, o 
ludzie zaśpiewajcie nową pieśń, Ponieważ wcześniejsze rzeczy przeminęły, a nowe Ja zapowiadam!” – „Oto, bądźcie również gotowi!”  
– „Chociaż nastąpią ogromne siły przeciwko temu odnawiającemu poruszeniu, będziemy zwycięsko śpiewać i radować się z Nim!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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