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DUCH JEST W RUCHU!

Żyjemy w świecie fantastycznych i fascynujących zmian! Bardzo niewiele zmieni się na dobre, większość zmieni się na złe, i to 
drugie nie ulegnie poprawie! „Tak, jak powiedział Duch, wiemy, że czas wszystkiego jest bliski!” Czas jest krótki. Ludzie mówią o 
rzadkich surowcach, lecz najbardziej cenną rzeczą ze wszystkiego jest nasz czas, który pozostał. –  „Słuchaj, mówi Pan, jest to 
czas  przebudzenia!” Spójrz  w górę,  drzwi  są  otwarte,  a  czas naszego zbawienia  jest  blisko!  –  Wiemy,  że  proroctwa Wieku  
Kościoła dobiegają końca swoich przepowiedzeń. Jest to punkt kulminacyjny dla Pogan, a wybrani wzniosą się do góry! (Ap. rozdz. 
4 – I Tes. 4:16-17) – „Czuwaj, powiedział Pan, aby te wszystkie rzeczy nie nadeszły na ciebie nieświadomie, jak pułapka, 
którą prorocy i wybrani przepowiedzieli!” – Zauważ: Wiedza rośnie tak bardzo, że ludność nie nadąża ze wszystkimi nowymi 
rzeczami, które się pojawiają łącznie z nowszą elektroniczną erą!

Łukasz 21:25 – Ps. 19 – Ciała niebieskie są w ruchu w swoich pozycjach, bezpośrednio na czas, jak znaki! Przymierze jest w 
przygotowaniu, jako że narody są w rozterkach i niektóre z nich w stanie wojny, jak przewidziały Pisma! Również morza oraz fale 
są we wrzawie, jako że pogoda i natura przekraczają wszelkie rekordy! Wulkany wybuchają, ziemia się trzęsie, jeszcze większe 
trzęsienia i ogromne zmiany pogodowe nadchodzą i więcej tego w ogromnych bólach rodzenia! To jest nasz dzień, by się radować! 
„Tak, powiedział Pan ponownie, raduj się na zawsze!” Wraz z odnowieniem, pojawi się prześladowanie i nadejdą dramatyczne 
światowe zmiany. Gdy zostanie wylane odnowienie Boże, będziemy okryci skrzydłami Ducha Świętego, zostaniemy wzniesieni, by  
spotkać się z Jezusem! Tak, jak wyzwolił On Izrael z niewoli, powiedział On, Ja wzniosę was do góry i zabiorę na skrzydłach  
Orła! Duch jest w ruchu.

Wiemy, że po Pobraniu, będzie znak bestii, Wieki Ucisk, Wojna Atomowa, pożary, asteroidy, Dzień Pański oraz oczyszczanie na  
ziemi! (Ez. 39:8-14) – Co do tej drugiej części, nastąpi budowa nowej Świątyni oraz Millenium! „Słuchaj, powiedział Pan, to nie 
jest czas, by spać. O godzinie, o której nie myślisz nadejdzie Pan! Pamiętajcie, jesteście Moimi świadkami, idźcie naprzód!  
– Zauważ: Jesteśmy o krok do wieczności!

Zamierzam teraz objawić działanie i obietnice Ducha Świętego, wszystkim moim drogim partnerom! – Duch Święty przekona 
świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. (Jan 16:8)  – „Z wyjątkiem wybranych, nie wszystko to wypełni się, do czasu po 
Armagedonie, reszta pod koniec Millenium!” – Duch Święty ożywi wierzącego. – Jan 6:63, Jest to duch, który ożywia, ciało na nic 
się  nie przyda: Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. – „Wybrani stopniowo pozostawiają ciało w głębokiej  
duchowej drodze! Dzieje się to teraz! Mówisz o szybkiej i krótkiej pracy, która nadejdzie, to jest dokładnie to, o czym mówi Pismo!  
Jesteśmy  w  tym  momencie  w  nieprzepartej  mocy  późnego  deszczu!”  –  On  nauczy  nas  wszystkich  rzeczy.  –  „Duch  Święty  
powiedział, że nauczy nas wszystkich rzeczy, pocieszy nas, a także pokaże nam rzeczy, które nadejdą! Amen. – Poprowadzi nas 
do całej prawdy! – „Duch Święty również powiedział, iż poprowadzi nas do całej prawdy i teraz właśnie to robi!” (Jan 
16:13)  – Duch Święty da siłę do świadczenia! – Będziemy mieć moc, by świadczyć. (Dz.1:8) Osobiście, a także wspomagając w  
naszej posłudze żniw!

Duch Święty – Źródło Nowego Narodzenia! – Jan 3:8, wiatr wieje tam gdzie chce, i ty słyszysz jego szum, lecz nie wiesz skąd 
przybył i dokąd zmierza: taki jest każdy, kto narodził się z ducha. –  „To Pismo pokazuje, że Duch Święty jest przeznaczony, 
dokąd idzie!” – Duch będzie wytryskującą studnią wody! Jan 4:14, Lecz ktokolwiek napije się tej wody, którą Ja mu dam, nie 
będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku wiecznemu życiu. – „Woda 
jest symbolem Bożego zbawienia, ducha oraz występujące wylanie; tworzące dary, radość, pokój, pocieszenie itd.” – Jan 
7:37-38, W ostatnim dniu, dnia wielkiej uczty, Jezus stał i zawołał; Jeżeli jest ktoś spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Ten,  
który we Mnie wierzy, tak jak mówi Pismo: strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.

Łukasz 17:28-30, Podobnie jak było za czasów Lota; jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali; Lecz tego samego dnia,  
gdy Lot opuścił Sodomę, spadł deszcz ognia i siarki z nieba, i zniszczył ich wszystkich. Stanie się tak nawet w dniu, kiedy Syn 
człowieczy objawi się. – To dokładnie przewiduje dzisiejszą działalność handlową (znak itd.) w tej godzinie, w której teraz  
żyjemy! Kluczem jest to, że nauczaliśmy o Jezusie przez kilka tysięcy lat. Lecz mówi się o dniu, w którym On się objawi. To  
jest dokładnie to, co się dzieje! – Iz. 9:6,(5) wieczny dla wybranych. On jest Królem Gromów! Nadchodzi burza ognia i objawi w 
chwili, w mgnieniu oka znikniemy, tak powiedział Pan! Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa!

Wasz Przyjaciel,

Neal Frisby

                   www.NealFrisby.pl                                                                                                                     Neal Frisby Partnerzy Capstone © – sw.024

1. Neal Frisby Partnerzy Capstone                                                             

http://Www.nealfrisby.nl/

