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DUCH ŚWIĘTYW tym wyjątkowym piśmie,  zgłębimy fascynujący  temat  niesamowitego  Ducha Świętego.  Ap.  12 objawia „słońcem obleczona 

kobieta, kościół wieków, a nawet Kościół Nowego Testamentu!” – to czym zajmuje się Duch Święty do końca  czasu! – A w Ap. rozdziale 17, ta tajemnicza kobieta reprezentuje fałszywe kościoły wieków, aż do kresu jej sądu! – Emisariusze szatana trwają w tym wielkim systemie… A fałszywa doktryna będzie działać w kościołach, przygotowując na nadejście antychrysta! – „A Pan Jezus będzie  pracował z kobietą obleczoną w słońce, mającą księżyc u swych stóp, do czasu, gdy On się pojawi i pobierze swoich wybranych! – A  reszta z jej potomstwa przejdzie przez Wielki Ucisk!”„Teraz  naszym  głównym  zajęciem  jest  wyjaśnienie,  jak  Duch  Święty  będzie  pracował  z  Jego  ludźmi.  Stary  Testament  mówił  o nadejściu odnowienia i odpoczynku, zjawisko Ducha Świętego będzie się nami zajmowało, tuż przed  końcem  wieku!”  Iz. 28:12 – 
„Będzie to ogniste namaszczenie, by pobudzić wierzącego do cudownej mocy, która działa boskie cuda! (Dz. 2:4) – Tak, jak  
przewidział  Stary Testament,  gwałtowny wiatr wstrząsnął  wierzącym, a języki  z  ognia  spoczęły na nich!  I  mówili  innymi  
językami i językami niebiańskimi, tak jak przewidziało Pismo!” – Dz. 2:38 mówią, „Ci ochrzczeni w imię Pana Jezusa, otrzymają chrzest Ducha Świętego! – Tak jak Jezus powiedział uprzednio, Królestwo Boże jest w was! – A więc wyraź je, działaj w nim i używaj  go!... Niektórzy ludzie trzęsą się i drżą, niektórzy z bełkotem w ustach, podczas gdy inni wgłębiają się jeszcze bardziej w języki ludzi i  aniołów!” (Iz. 28:11) – „Natomiast inni czują płonącą śmiałość, pragnienie, aby uwierzyć w całe Słowo Boże i robić cuda! – Wielu czuje  się podekscytowanymi wielką radością,  a prawdziwy wierzący w Ducha Świętego,  zawsze gotowy wyczekuje nadchodzącego Pana Jezusa; oczekują oni Jego ponownego przyjścia!”Jak widzimy, jest to pokrzepiający spokój obiecany ludziom Boga, tuż przed końcem wieku,  to znacznie działo się w naszej generacji!  Jeszcze  więcej  przed  nami!  Joel  2:28-30,  „  Ja  odnowię,  powiedział  Pan;  wczesny  i  późny  deszcz!”  To  bardzo  głęboki  temat, moglibyśmy go omówić, ale przedtem musimy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych faktów!A oto konkretne obietnice Ducha Świętego! – Obiecane jest, że będzie z wierzącym aż do końca wieku. (Mt. 28:20) – Inne Pisma  potwierdzają, że będzie On pośród wierzących i będzie ich pocieszał! Duch Święty będzie dany tym, którzy proszą! – „Duch będzie 
źródłem wody, wytryskającym ku  życiu wiecznemu!” (Jan 4:14) – „Od wierzącego popłyną rzeki wody życia”. (Jan 7:37-39) – Słowo „rzeki” objawia, że  Duch Święty będzie działać  w różnych kierunkach (kanałach) i darach przez wierzącego!  –  Jan 20:22 mówi, 
„Przyjmijcie Ducha Świętego i Jezus tchnął na  nich!” 

A teraz praca Ducha Świętego. - On przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. (Jan 16:8) – Duch Święty jest źródłem nowego życia! – Wieje tajemniczo jak wiatr! … Pokazuje, że nikt mu nie rozkazuje dokąd i kiedy iść (Jan 3:8), ale trafia w opatrzności do serc,  które go wzywają!  –  I  pobudzi   wierzącego w uzdrowieniu,  w odnowieniu,  powstaniu i  pobraniu!”  (Jan 6:63) –  „On będzie 
świadczył  o  Chrystusie,  nauczy  cię  wszystkich rzeczy,  objaśni  ci  głębokie objawienie,  wyjawiając  sekrety  Boga  względem 
wybranych…On poprowadzi cię ku całej prawdzie. Pan w mocy objawi rzeczywistą prawdę o Piśmie. I pokaże ci nadchodzące  
rzeczy!” (Jan 16:13) – I zobaczymy w Piśmie i literaturze, że Pan czyni to wyjątkowym ludziom, którzy są przygotowywani! –  
On nam pokaże nadchodzące wydarzenia odnośnie Jego działań i szybkiego powrotu! – „Duch Święty da siłę do świadczenia,  
nawet w najdalszych zakątkach świata!” (Dz. 1:8) – „I jeszcze jedna rzecz, którą ludzie czasami  przeoczają. Duch Święty jest z całą pewnością wysłany w imię Pana Jezusa! (Jan 14:26) – W rzeczywistości, pełnia Bóstwa mieszka w Jego ciele!” (Kol. 2:9) – werset 10.  mówi, „Jest On głową zwierzchności i władzy!” – On da odwagę wierzącemu by wierzyć, i wiarę, by czynić znaki i cuda. Tak jak mówi, On  da tobie władzę nad całą mocą wroga!... A Jezus dał swoją obietnicę, „Dzieła, które Ja czynię, ty będ ziesz czynił, a nawet większe dzieła, kiedy Duch Święty jest wysłany z powrotem w moim imieniu!” (Jan 14:12)  – „Jak wynika z wielu potwierdzeń Pisma, Jezus był 
Bogiem w ciele!” Jan 1:1, 10, przeczytaj werset 14, pełną odpowiedź w Iz. 9:6 (5)! „Pod koniec czasu w Gromach, Ap. 10:1-4, Duch Święty będzie prawdziwie działał wśród Jego ludzi. Jak widzimy jest to związane powołaniem  na  ten  czas!”  Ap.  4:3,  „A  tych  7  gromów  wyszło  z  7  błyskawic  Boga,  gdzie  7  lamp  ognia  da  nam  światło  w  tych  niebezpiecznych czasach!  (Ap.  4:5)  -  Które zmienią i  pobiorą  nas!  –  Te błyskawice i  lampy są  7 duchami Boga,  oznacza to,  7 
objawień Boga, lecz wszystkie są z jednego światła Ducha Świętego, objawiającego się w 7 różnych sposobach, jak tęcza!”  
(werset 3)  „To jak patrzenie  w niebo i  zobaczenie jednej  błyskawicy,  rozchodzącej  się  w 7 kierunkach,  nadal  będącą z tej  samej błyskawicy! Także wersety 1 oraz 2 charakteryzują pobranie!”

„Zaprawdę, powiedział Pan odnowię wszystko przed Moim przyjściem, poruszaj się z wiatrem Mojego ducha,  ponieważ jest  
to wszędzie dookoła ciebie! – Wyleję wodę na tego, który jest spragniony, i zdroje na wyschniętą ziemię: wyleję Mego Ducha na 
wasze pokolenie!” (Iz. 44:3) „Zauważ, że mowa jest o spragnionym (pragnącym) …mówi, wyschnięta ziemia (znaczy to, że tam gdzie  nie było to wylane przez długi czas, będzie powódź Jego ducha!)” Iz. 41:18.„Zgodnie z innymi Pismami i proroctwami, możemy się spodziewać dwu i trzykrotnego wylania Bożego! – Wierzę, że ci w mojej pracy i ci, na mojej liście mailowej, otrzymają jedno z największych działań Bożej mocy jaki kiedykolwiek był widziany –  „Tak mówi Pan, 
raduj się w Moim duchu, a Ja dam ci wszystko, czego pragniesz! (Ps. 37:4) – Spróbuj i zobacz jak dobry jest Pan; błogosławieni  
ci, którzy Mu zaufali!” (Ps. 34:8) – „Nie możesz nic na to poradzić, aby nie poczuć takiego silnego namaszczenia! Jeśli się modlisz i szukasz Pana, wielkie rzeczy On zrobi dla Swych ludzi!” W miłości i błogosławieństwie Jezusa,Neal Frisby
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