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NADZWYCZAJNE I CUDOWNE OBJAWIENIA PANA„W  tym  liście  będziemy  budować  wiarę  i  siłę  przez  opisanie  niektórych  z  nadzwyczajnych  i  cudownych  objawień Pana!  –  On z  pewnością pokazał Swoim ludziom pewne przekonujące oblicza!” – „Kiedy  On stworzył naszą galaktykę, najwyraźniej objawił się w najbardziej intensywnym świetle; takim, do jakiego człowiek nie może się zbliżyć! I jak powiedział, rzeczy uformowały się, i udały się na  ich właściwe miejsca!” … „Powiedz tylko Słowo w wierze, a cuda będą wokół ciebie, by leczyć i zaspakajać twoje potrzeby!” – W Rdz. 3:24, był On jak płonący miecz, obracający się jak oczy patrzące w każdym kierunku, otoczony blaskiem cherubinów! – Iskrzące  promienie życia!” – „Wszystkie rzeczy są możliwe, dla tego, który wierzy! … oznaczając działanie w wierze!” – Kolejne niezwykłe objawienie. Wj. 24:10, „Widzieli żywego Boga stojącego na pewnego rodzaju nawierzchni z jaśniejącego szafirowego kamienia; To było tak czyste, jak niebo! – To znaczy, że ''widzieli Boga'' w formie, w której mogli na Niego patrzeć, a u Jego stóp roztaczała się wyjątkowa  gloria, tak jakby patrzeć przez niebieski klejnot!”Ez. 1:4, 26-28, „Prorok zobaczył wielką pulsującą chmurę z ogniem w świecącym bursztynie, która iskrzyła ognistą obecnością. – To dosłownie żyło z Bogiem!” … W następnych wersetach ujawniono, że gdy chmura się wycofywała, ukazał się tron jako Bóg siedzący na  nim w postaci anioła! A duchowe kolory z tego uformowały błyszczącą aureolę, tak jak tęcza naokoło Jego, tak jakby Jego ciało było  oślepiającym ogniem! – Ponieważ prorok mógł się Mu przypatrzeć w Ez. 8:2, zobaczył on formę…  „Od pasa w dół był On z ognia, a od 

pasa w górę był On jaśniejącego bursztynowego koloru!”  - Mówiąc krótko, najbardziej przekonujące objawienie się! – A teraz, gdy czas się kończy, objawi się On swoim ludziom na wiele sposobów i dokona wielkich czynów pośród nich! … Jest tak wiele różnych opisów  duchowych objawień Pana, że nie sposób teraz odtworzyć ich wszystkich, ale opiszemy niektóre z nich!Dn. 10:4-6 (Tu jest wspaniała interpretacja Jego pojawienia się).  – „Pan nagle objawił się Danielowi,  odziany we wspaniałe szaty.  Obecność wokół Jego bioder była przepasana czystym złotem. Jego skóra była jak lśniący blask; z Jego twarzy wyszły oślepiające błyski,  jak błyskawice; Jego oczy były jak pochodnie i jakby rzeki ognia. Jego ramiona i stopy świeciły jak wypolerowany mosiądz, to wygląd  wiecznej siły! - Jego głos był jak ryk tłumu!” – Kolejne wersety pokazują, że ta wizja była tak niesamowita, że zmienił się Danielowi kolor jego skóry. Był on przestraszony i słaby, zemdlał! Następnie drżący powstał z pomocą innego anioła! … Wskazuje to na to, że najwyraźniej  Daniel  wszedł  w kontakt z  Alfą  i  Omegą z Ap.  Roz.  1.  „Jego nieskończone ciało zatrzęsło ziemią,  na której  stali!”  –  Człowiek może 
otrzymać cokolwiek, czego potrzebuje od Pana. Tylko trzeba wierzyć w Jego obietnice, a wtedy w jakiś sposób objawi On swoją  
obecność boskiej miłości, opieki i siły! – Duch Święty jest nieograniczony, ponieważ w dniu Zesłania Ducha Świętego, był widziany w wielu językach z ognia! – „W świątyni z Ezechielem to objawiło się  w  ognistych węglach! – Izajasz ujrzał tak uderzający opis Pana, że upadł jak grzesznik i na nowo poświęcił swoje życie oraz napisał jedną z najwspanialszych ksiąg Biblii!” (Izajasz Rozdział 6) – „Faktycznie  nie ma słowa, by określić chwałę Pana, to jest tak wyjątkowy widok, że nawet prorocy są bez słów!” –  Jezus powiedział, „Poproś o 
cokolwiek w Moim imieniu, a to uczynię!” … „Bez względu na to jaki masz problem, chorobę czy kłopot, Duch Święty jest blisko, by dać ci to, czego pragnie twoje serce! Wielki Pocieszyciel! – On sprawi, że będziesz skakał z radości wesoły sercem i umysłem! – Wychwalaj  Go!”Hab.  3:3-11,  Pomimo, że  jest  to  prorok mniejszy,  widział  on niewiarygodny pokaz sił  Boga i  Jego ogromną moc!  –  Widział  Pana kroczącego przez pustynię z Synaju. Biorąc pod uwagę co znaczy każde słowo, tutaj znajduje się opis i interpretacja tego, co widział! –  „Jego  olśniewająca  wspaniałość  była  widoczna  w  niebie  i  na  ziemi…  Z  Jego  rąk  jaśniały  promienie  światła;  w  tych  promieniach znajdowało się ukryte miejsce Jego siły! – Nagle zatrzymał się, stał w miejscu, zmierzył ziemię i zatrząsnął narodami! – Przed Nim szła  zaraza, paląca plaga podążała Jego krokami!” –To widocznie oznacza, końcowy okres wieku, kiedy promieniowanie atomowe i choroby są zmiecione! „To było jakby wielkie głębiny, wzgórza i góry, wołały, że się poddają! – Słońce i księżyc były posłuszne Jego obliczu! – Jego  obecność miała formę strzały i błysk jaśniejącej włóczni!”Tych kilka wersetów dotyczy magnetycznych i pozaziemskich mocy Najwyższego, jako polecenie Jego ducha! – „Objawia to, że On dalej  walczy, a ziemia musi ukłonić się Jego obliczu!” – „Nie ma tak trudnej modlitwy dla Niego, by nie mógł na nią odpowiedzieć. Nie ma 
tak twardego serca, którego nie mógłby złamać i pozwolić, by Jego duch jaśniał w nim! – Nie ma takiego ucisku i lęku, który Mu  
się oprze! On rozkazuje nam, by mieć pokój;  my akceptujemy to!”  W Ap.  1:12-13, „Jan widział Pana Jezusa stojącego pośrodku siedmiu złotych świeczników (reprezentujących 7 wieków Jego kościoła), jak gdyby przygotowanych, by być częścią Jego ciała!” – Tak jak  powiedział  On  w  Ap.  3,  „Kup  ode  mnie  złoto  wypróbowane  w  ogniu,  charakter  ocalenia  i  prawdziwej  siły,  trwałe  i  
nieprzemijające!” … „Jego włosy były namaszczone śnieżną obecnością, białą, jak najjaśniejsze światło. – Jego wzrok przeszywał jak płomienie ognia. Jego głos grzmiał jak wiele zbierających się wód! … Z Jego ust wyszedł ostry obosieczny miecz!” – Zmieszanie tych  wszystkich pięknych świateł sprawia, że człowiek może prawie czuć jak te niebieskie barwy tańczą w świetle! –  Pismo również objawia  nam  w  Łukaszu  9:29-30,  że  „twarz  i  ciało  Jezusa  powróciły  do  wiecznego  stanu,  w  którym  były,  zanim  On  przyszedł!  –  Miał  On  promieniejący pozaziemski wygląd, który zaczął jaśnieć jak różne formy nieskończonego światła, następnie, powrócił do swojej postaci  jako Mesjasz!” – Przeczytaj Mat. 17:2. – Także wygląd w Ap. Rozdz. 10 daje wspaniały obraz różnych oblicz Pana! … „Jeżeli połączysz 
wszystkie kolory ze sobą wymieszane w ogniu, światło i chmury, zobaczysz jak  będzie wyglądać zmartwychwstanie i pobranie,  
które  przeobrażą nasze ciała  do  życia  wiecznego!”  – Ten rozdział  objawił  elektryzujący widok,  odnotowany przez  gromy,  które zabrzmiały! – „Obudźcie się!”Ap. 19:12-15 pokazuje, że ten wygląd jest wstanie dokonać rzeczy  szybko! Nie ma dyskusji o tym! – „Z Jego oczu wychodzą płonące pioruny, a z Jego ust wychodzi objawienie na kształt miecza, który dosłownie trzęsie i panuje nad narodami!” – Byłem zainspirowany do 
napisania  tych  objawień  i  czuję,  że  ten  list  jest  mocno  namaszczony  Duchem  Świętym.  Jego  ocalenie  i  ratunek  jest  dla  
wszystkich, którzy tego potrzebują. Poproś, i otrzymaj to! Uzdrowienie i dobre zdrowie jest twoje! Pozwolę sobie powiedzieć, że człowiek nie zawsze widzi Jego obecność, ale będziesz to czuł, gdy On będzie ci błogosławił! – Wielkie rzeczy stoją przed Jego ludźmi!”W Bożej miłości i błogosławieństwie,Neal Frisby
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