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BOŻE PRZEZNACZENIE – JEGO WIECZNE KRÓLESTWO

„Ten list będzie bardzo interesujący i pouczający, jak Bóg pracuje w swoim wiecznym królestwie! Pisma mówią, że jest On taki sam wczoraj,  
dzisiaj i na zawsze! On jest Panem, On nie zmienia się i zamieszkuje wieczność, tak, jak wszystkie Jego stworzenia!” – „Jak wiele Bóg wiedział o  
nas przed naszym przyjściem? Czy znał wcześniej  wszystkich swoich ludzi  przed narodzinami? Jest  to głęboki  temat,  lecz Biblia objawia  
prawdę, a my przeanalizujemy ją linijka po linijce!”

„Czy Bóg mówił do Jeremiasza przed jego przyjściem? Jest dowód na to, że tak, lecz możliwe, że Jeremiasz tego nie pamiętał!” ... Dowód, Jer.  
1:5,  „Pan Bóg powiedział,  przed tym, jak ukształtowałem cie w brzuchu, ‘znałem ciebie!’ – Przeznaczył go jako proroka dla narodów! Bóg 
stworzył Adama, jako całego człowieka; następną rzeczą,  która była po tym, to maleńkie nasienie. I  wiedział  wcześniej,  jak Adam będzie 
wyglądać!” – „Dawid powiedział w Ps. 139:15-16, że kiedy Pan go stworzył, widział On jego istotę naprzód, opisał jego w różnych częściach 
księgi,  nastepnie ukształtował go gdy jeszcze się nie narodził!  – Werset 6 mówi,  że wiedza Boga jest zbyt wysoka dla niego, nie może jej  
osiągnąć! ...  Dawid objawiał coś o nas wszystkich; Bożą wszechwiedze o każdym indywidualnie, która przyjdzie i odejdzie z ziemi! ... 
Innymi słowy, Dawid powiedział, że zanim jeszcze wszedł w łono swojej matki, Bóg wiedział już, jak będzie wyglądał!” (Przeczytaj wersety 13-
14) – „Pan dał również Dawidowi imię dla jego syna Salomona długo wcześniej zanim się narodził. I to, że wybuduje on dom Pański i przyniesie 
pokój, dobrobyt i odpoczynek Izraelowi!” (I Krn. 22:9) – „Czy kiedykolwiek o tym myślałeś? Czy Bóg może mówić do człowieka po jego śmierci  
(przy Białym Tronie itp.) tak, On może! ... Dzięki Jego najwyższej mocy może On widzieć lub rozmawiać z kimś przed jego narodzeniem! ... Jak  
prorok lub Król i daje pewne instrukcje, o których nie wiedzieli w tym czasie, lecz mogą być oświeceni po narodzinach, to jest sposób, w jaki 
było to dane! – Pamiętaj, że mamy duchową osobowość, która pochodzi z naszego ciała; i ta duchowa osobowość wróci z powrotem do Boga i 
otrzymamy uwielbione ciało!”

Tutaj jest Pismo które, jak wielu wierzy, dotyczy wybranych Boga! Hiob 38:4, „kiedy Bóg zapytał Hioba, gdzie był w czasie stwarzania świata...  
I wtedy objawił mu 7 werset! Kiedy Poranne Gwiazdy śpiewały razem, a wszyscy synowie Boży krzyczeli z radości!” – Iz. 46:10, „objawia, że 
Bóg ogłasza koniec od samego początku, rzeczy, które jeszcze nie są wypełnione, mówiąc Mój zamiar spełni się!” – „Wtedy jest możliwe 
dla Pana, by przekazać niektórym pewne informacje, przed ich  narodzeniem przez nasienie. Ponieważ w następnej kolejności, On daje jeszcze 
więcej informacji podczas, gdy człowiek śpi!” Hiob 33:14-17 – Werset 16, „Wtedy otworzył ludziom uszy i przypieczętował ich polecenia kiedy  
spali! Werset 14, Bóg to mówi, lecz człowiek nie dostrzega tego w danej chwili!”

Głębokie rzeczy Boga są tajemnicami, lecz są objawione Jego wybranym! ...  „Zaprawdę, powiedział Bóg żywy, bez wiary i znajomości 
Mojego Słowa, nie można dostąpić takich cudów! Czy nie słyszałeś, że tylko Moi wybrani i ci, którzy umarli w wierze, usłyszą Mój głos 
i spotkają się ze Mną w powietrzu, a ci inni na ziemi nie! – Jest tak ponieważ,  Ja  wiedziałem o was już wcześniej i wy usłyszycie Mój  
głos!”

„Jest tu inna osoba, Bóg przepowiedział jego imię wcześniej w Pismach! Jest to ten Król, który zaprowadził Izrael do domu, po niewoli w  
Babilonie!”  ...  Iz.  44:28,  „Jego  imię  to  Król  Cyrus  –  Iz.  45:1-3  –  Pan  powiedział,  że  wykona  wszystkie  Jego  przyjemności,  ponieważ  Pan  
przewidział, kogo pośle!” – „Jest wiele innych przykładów w Pismach, lecz te objawiają wszechwiedzę Boga i plany na wieki!”

„Jezus  przewidział  imiona  wszystkich  swoich  uczniów  i  wiedział  wszystko  o  ich  charakterach!  –  Wszystko  to,  było  przewidziane  od  
początku!” – Ap. 13:8, „objawia, że imiona Jego wybranych są zapisane w Księdze Życia, a uprzednia wiedza Jezusa była przed stworzeniem 
świata!” – „On był Słowem, Jan 1:1, 10, 14 – Ap. 1:8 – Te wersety przepowiadają nam, że wie On o wszystkich rzeczach przed czasem! – Jan i  
Daniel obydwaj widzieli ludzi wokół Tronu tysiące lat wcześniej, jeszcze przed tym, nim narodziła się ta wielka grupa ludzi, widzieli ich w wizji  
stojących tam!” (Dan. 7:9-10 – Ap. 5:11-14) – „Jest tutaj prawdziwy dowód naszego przeznaczenia, opatrzność i predestynacja Pańska! – Ef. 1:4-
5, gdzie mistrz prorok i apostoł Paweł powiedział, ‘On wybrał nas sobie, jeszcze przed stworzeniem świata. On przeznaczył nas zgodnie 
według Jego woli i upodobania’. I ‘abyśmy byli przed Nim święci i bez winy, w miłości!’ – Werset 11 mówi, bycie przeznaczonym zgodnie z 
zamysłem tego, który stworzył wszystkie rzeczy z zamiarem Jego własnej woli!’ – Werset 9 mówi, On objawił nam tajemnicę Jego woli!”

„Możesz zastanawiać się, jak Bóg dużo wie o nas, czy o Jego ludziach? – On wie już wszystko! – Musimy żyć w wierze i robić najlepiej, jak 
możemy dla Niego” – To jest nasz czas, by świecić dla Niego i by wygrać wiele dusz na polu żniw! – Nasze uczynki miłości i pracy dla Niego 
są zapisane w Jego księdze czynów! Jedną rzeczą, którą wiemy, jest to, że wszystkie księgi Boga, wliczając Księgę Życia, były spisane przed  
stworzeniem świata!” (Ap. 20:12) – „Tak, jak wiemy, Daniel powiedział o tych samych rzeczach tysiące lat wcześniej!”

„Wierzę, że prawdziwi Boży wybrani zrozumieją te rzeczy i poznają różnorodną mądrość Pana Jezusa! – A ich serca otrzymają zbawienie,  
duch oraz Słowo Boże będą w nich mieszkać dzięki ich silnej wierze i ufności w Niego! ... Prawdziwi ludzie Boga nie będą rozczarowani z tego,  
co przygotował On dla nich! I nawet w naszych czasach, ma On pewne niesamowite i cudowne rzeczy w niedalekiej przyszłości! – Wychwalaj  
Go!” – „Są zapiski innych Pism, które mogą wnieść więcej do tego, co zostało zapisane, lecz to wystarczy, by pokazać Jego boską opatrzność i  
wszechwiedzę!”

W Jego Obfitej Miłości,

Neal Frisby
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