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PIEŚŃ SALOMONA

Pan pojawił się i ostrzegł mnie, że rzeczy znajdujące się nad nami i pod nami spowodują kataklizmowe trzęsienia i katastrofę 
pierwszego rzędu! Lecz wybrani, którzy czuwają i modlą się, uciekną przed apokaliptycznymi czasami kończącego się wieku!

Pan rzekł do mnie, by przekazać tę część Biblii w pozostałej części tego listu specjalnego.  To pokazuje Jego niepodważalną 
miłość i  miłosierdzie dla Jego ludzi.  Tak, jak widzimy w II Sam. 22:44-45, Dawid wzorował i  charakteryzował przyszłość o 
Chrystusie, gdy otrzyma on nowych ludzi, którzy byli by Mu posłuszni (Poganie)! „Ty ocaliłeś mnie od zatargów moich ludzi, 
zachowałeś mnie, abym był głową pogan: ‘naród, którego nie znałem, będzie mi służyć!’ Obcy podporządkują się dla  
mnie: tak szybko, jak to usłyszą, staną się mi posłuszni!” Dawid mówi o niezawodnej skale miłosierdzia. Werset 47, „Niech 
żyje Pan: Moja skała niech będzie błogosławiona; niech będzie wywyższony Bóg, skała mojego zbawienia!”  Także w II 
Sam. 23:1-2, ukazuje ostatnie słowa Dawida, namaszczony Boży. A uprzejmy Psalmista powiedział, „Duch Pana mówił przeze 
mnie, jego słowo było na moim języku. I Skała Izraela mówiła do mnie!” (Werset 3) – Werset 4 objawia obecność Pana. „I będzie  
jak  światłość  poranka,  kiedy  wschodzi  słońce,  nawet  bezchmurnym  porankiem,  jak  delikatna  trawa  wychodząca  z  ziemi 
błyszcząca po deszczu!”

W Pieśni Salomona (Pnp) 1:15, objawia co Pan myśli o Jego prawdziwym kościele! „O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja;  
jak piękna; oczy twe jak gołębice!” A w Pieśni Salomona 2:1-17 opisuje wzajemną miłość Chrystusa do Jego oblubienicy, jej 
nadzieję i wołanie, jego troskę o nią, jej pracę i wiarę, objawia jego owoce i dary ducha dla niej. „Słuchaj, powiedział Pan, czy 
nie kazałem napisać Salomonowi tej  słodkiej pieśni ku mojej kochanej, objawionej oblubienicy i  kościołowi,  który 
znałem przed wiekami i nazwałem moją piękną!” Zacznijmy teraz od rozdziału 2:1-17, jest to piękne i musi być duchowo 
dostrzeżone.  „Jam różą Saronu i lilią dolin! Jak lilia pośród cierni, taka jest moja kochana pośród córek. Jak jabłoń  
pośród drzew leśnych, tak ukochany mój pośród synów. Usiadłam w Jego cieniu w wielkim zachwycie, a jego owoc był  
słodki dla mego podniebienia! Zaprowadził mnie do domu biesiadnego, a sztandarem jego nade mną była miłość! 
Oczerstwiejcie mnie, temi flaszami posilcie mnie jabłkami: boć omdlewam z miłości.  Jego lewa ręka pod moją głową, a 
prawica jego obejmuje mnie. Zaklinam was, o córki jerozolimskie, na róże i łanie na polach, nie budźcie ze snu, nie 
rozbudzajcie miłości, póki nie zechce sama! Głos mojego ukochanego! Oto, przybył on krocząc po górach, przeskakując  
wzgórza. Umiłowany mój podobny do sarny, do młodego jelenia: oto on stoi za naszym murem, patrzy przez okno i 
zagląda  przez  kraty!  Mój  ukochany  przemówił  i  powiedział  mi,  Powstań,  ma  ukochana,  moja  piękna  i  przyjdź!  
Ponieważ  zima  minęła;  deszcz  ustał  i  przeszedł,  kwiaty  pojawiły  się  na  ziemi;  nastał  czas  śpiewu  ptaków,  głos 
synogarlicy  już  słychać  w  naszej  krainie!  Drzewo figowe  wydało  swoje  zielone  figi  i  winne  krzewy  z  delikatnymi 
gronami dają dobry zapach. Powstań, ukochana moja, moja piękna i przyjdź! Moja gołąbko, ukryta w rozpadlinach 
skalnych, w szczelinach przepaści, pozwól mi spojrzeć w twe oblicze, pozwól mi usłyszeć twój głos; bo jest twój słodki,  
a twoje oblicze pełne wdzięku! Schwytajcie nam lisy, młode lisy, co pustoszą winnice: bo nasze winnice mają  delikatne  
winogrona! Mój miły jest mój, a ja jestem jego: który pasie między liliami, aż do świtu, a cienie przeminęły, wróć, mój  
ukochany, bądź podobny do sarny, lub do młodego jelenia w górach Beter!” Amen!

„Czy On się o ciebie troszczy? Jezus z całą pewnością to robi i nie ma żadnego znaczenia jak stary lub młody jesteś! W tej 
pieśni przedstawia On i pokazuje swoją niezrównaną boską miłość do ciebie, Jego wybranych mężczyzn i kobiet, królewski 
kościół!” Godzina Jego jednoczenia oblubienicy jest tutaj, koniec jest już blisko. Duch Święty prowadził mnie do umieszczenia 
Pieśni Salomona w tym liście do świętych, całemu wybranemu zgromadzeniu, pierwszym owocom  Baranka! – W Salomonie 
(Pnp) 6:10 dalej opisuje Kościół Pana, „Kim jest ta, która spogląda z góry jak zorza, jest piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce i  
groźna jak zbrojne oddziały?” Przeczytaj w Pnp.  5:10-16, „on opisuje piękno Chrystusa!”

                                           Niech miłość i błogosławieństwa Pana będą z tobą,
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