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OBJAWIENIE LUDZI BOGA 

„W tym liście specjalnym zrozummy objawienie i powołanie ludzi Boga – ponieważ jest to tajemnicą dla letnich kościołów i świata!  
Ponieważ w wybranych jest nasienie życia. Są oni wyznaczeni i z chęcią w swoich sercach otrzymują zbawienie i całkowicie  
wierzą w całe Słowo Boże!” – „Ten list specjalny jest dla moich osobistych partnerów i niektórych nowych, którzy właśnie otrzymali 
naszą literaturę!”- „Wierzę, że Bóg sprawił, iż przecięły się nasze ścieżki w boskiej opatrzności, by pracować na polu prawdziwych żniw,  
przynosząc  Słowo  i  ratunek  tym,  którzy  są  wezwani!”  –  „Jesteśmy  świadkami  wielu  cudów,  jakich  dokonuje  Pan  każdego  dnia. 
Orzeźwiająca moc Pana jest prawdziwie błogosławiąca!”

„Przez całe wieki Pan dawał różne wiadomości różnym ludziom, On powiedział mi, że dał mi ludzi, którzy chcą być głęboko w Słowie i  
otrzymując Jego pełne namaszczenie, którzy będą rośli w mądrości i wiedzy, jako że wiek się zamyka!” – „Jezus wzywa tych, których  
wybrał, by pomogli w Jego boskiej pracy. . . . Tutaj jest jak Pisma objawiają Jego ludzi końca wieku!” – Ef. 1:4-5, „Zgodnie z tym jak On 
wybrał nas w Nim przed założeniem świata . . . i kontynuuje mówiąc, przeznaczył nas!” –  A w wersecie 11, „Będąc przeznaczonymi 
zamiarem Tego, który dokonuje wszystkich rzeczy zgodnie z zamysłem Swej własnej woli!” – W wersecie 10 mówi, „to będzie w 
rozrządzeniu pełni czasów, i że wszystko będzie zebrane w Chrystusie!” – „Co za wspaniała i porywająca rzecz, by wiedzieć, że Bóg 
na tyle nas kocha, by nam to objawić i Jego różnorodny plan wieków! . . . Jego prawdziwi ludzie w to wierzą!” – Ef. 3:9, „Aby wszyscy 
ludzie zobaczyli, co oznacza wspólnota tajemnicy, która od początku świata była ukryta w Bogu, który stworzył wszystkie rzeczy przez 
Jezusa Chrystusa!” – „Iz. 9:5(6) i Jan 1:1-3, 14 mówią nam kim jest Chrystus. Jest on wyraźnym wizerunkiem samego Boga! – Przeczytaj I 
Tym. 3:16 i oczywiście wiele innych Pism to udowadnia!” – „Ci, którzy w to wierzą, będą mieli i otrzymają bardzo silne namaszczenie,  
ponieważ to da im wiarę zjednoczenia do pobrania!” – Ef. 2:20-21 prawdziwie kładzie pieczęć Capstone na Jego planach. . . .  I są oni 
budowani  na fundamencie  apostołów i  proroków, sam Jezus Chrystus będący głównym kamieniem węgielnym; W którym  
wszystkie budowle razem rosną na Świętą w Panu Świątynię! – W wersecie 22, w którym mieszka Duch Święty! – Ef. 3:10-11 mówi, 
„jest to wieloraka mądrość Boga i jest to wieczny cel w Jezusie Chrystusie, Panu naszym! . . . To zdecydowanie mówi!” – „To tylko kilka z  
wielu Pism, które potwierdzają przesądzone wezwania Pana!”

„Wiemy również, że będzie oddzielne wezwanie świętych ucisku, a także dla narodów, które pozostaną po wojnie atomowej, które  
wejdą w milenium oraz 144,000 Żydów. Ap. rozdz. 7 i Ap. rozdz. 20 dają więcej informacji!” . . . „Lecz nie jesteśmy wezwani do ucisku czy  
zniszczenia, ale by zasiadać na niebiańskich wyżynach z Chrystusem!”

„Wypełni się każde słowo z Biblii, każde proroctwo z Pism będzie spełnione! Wkraczamy w wylanie mocy i z pewnością dokończymy 
nasze zadanie postawione przed nami, by ratować dusze i przynosić ciału uzdrowienie! – Godzina jest późna, więc czuwajmy i módlmy  
się i róbmy wszystko, co możemy, póki jest jeszcze światło dzienne!”

„Chciałbym  powiedzieć  i  docenić  wszystkich  moich  parterów,  którzy  do  mnie  piszą;  wszyscy  oni  mówią  jak  bardzo  doceniają  
literaturę i jak im ona pomaga! – Mamy pewne cudowne świadectwa tego, co namaszczone Pisma uczyniły ich ciałom, umysłom i duszy! 
Oni zawsze radują się z każdego nadchodzącego listu lub Zwoju. Niech Pan pobłogosławi was wszystkich!”

Teraz chciałbym wstawić pewne dawne pisma, które prawdziwie wzmocnią twoją wiarę i dadzą zaufania w Jego obietnicach! „Zawsze 
pamiętaj, że Bóg nie dał nam ducha strachu, lecz mocy, miłości oraz trzeźwego umysłu!” (II Tym. 1:7) – „Początek twojego cudu 
jest w tobie!” (Łukasz 17:21) „Uwierz we wewnątrz siebie, a siła zostanie uwolniona!” – „Powiedz, Boża obfitość i pokój są we mnie, a 
strach odejdzie! – Kluczem jest absolutna pewna wiara w odpowiedni sposób myślenia!” – „Tak jak człowiek myśli w swoim sercu, takim 
też jest!” (Prz. 23:7) – Jan 14:27, „Jezus pozytywnie powiedział, Jego pokój jest całkowicie pozostawiony z tobą! – Nie pozwól, by twe  
serce martwiło się, ani nie bało!” – „Absolutny nakaz! – Nie lękaj się, bądź pełen odwagi!” (Joz. 1:9) – „Ufaj Panu całym twoim sercem,  
(Prz. 3:5) także objawia, nie pozwól ludzkiemu rozumowaniu, by cię niepokoiło”.

„Teraz  to  jest  ważne,  by  budować  fundamenty  dobrej,  silnej  i  systematycznej  modlitwy!  –  Modlitwa  oznacza  ‘uwielbienie’, 
zaprawione wychwalaniem i dziękczynieniem!” – „To złagodzi napięcie, zmartwienie i niepokój!” – „By wiara była ważna, musi  
być  zakorzeniona  w  Bożych  obietnicach!”  –  „Pan  ratuje  nas  od  wszystkich  dolegliwości!”  (Ps.  34:19)  –  „Pamiętaj  o  tym  
kluczowym Piśmie, Dawid powiedział, On usłyszał mnie, ocalił mnie od wszystkich moich lęków!” (Ps. 34:4,(5)  – „Gdy modlisz 
się wspólnie, jednocz swoją wiarę, poczujesz spokój, pokój i radość! – Uwierz w to we wewnątrz siebie teraz!”

A teraz osobista zachęta dla ciebie! – Zabiera nas to do „Kontraktu” z Psalmu 91. – Ci, którzy trwają w tych wersetach, posiadają 
umowę ochrony, zdrowia, uleczania, ocalenia i radości oraz długiego życia! (Werset 16) – Wyjaśnijmy tajemnicę i opatrzność działania  
tego. . . . Obietnice są uwolnieniem od pułapek i strachu. (Wersety 3-5) – „Ochrona od przypadkowej śmierci, trucizny i zarazy!” (Wersety  
6-7)  –  „W rzeczywistości,  zgodnie  z  tym 91.  Psalmem jest  to  najlepszy  schron  bombowy  i  ochrona  przed promieniowaniem,  jaki  
istnieje!”  –  Werset 10,  „ocalenie  od zła,  chorób i  obrona przed wszelkiego rodzaju siłami demonów! – Ochrona przeciwko  
Szatanowi, a nawet bestiom”. (Werset 13) – Te wersety zabierają nas z naturalnego do ponad naturalnego wymiaru! – „Aniołowie 
będą cię strzec!” (Werset 11) – „Kluczem jest wiara w Jego obietnice! – Także w niektórych rzeczach w których jesteśmy testowani i  
nawet wtedy obiecuje On ‘poprowadzić nas przez to, cokolwiek to jest, tak, jak uczynił On prorokom’!”. . .  „Moimi modlitwami dla ciebie  
są, byś mieszkał w sekretnym miejscu Najwyższego i pozostał stabilny i trwał pod cieniem skrzydeł Wszechmogącego. – Którego mocy 
wróg nie może wytrzymać!”  – „Ufaj i  pozostań bezpiecznie w Jego ramionach!” Przeczytaj Przysłów 1:33 – „Te obietnice są twoje! 
Namaszczenie będzie z tobą!”

W Bożej miłości i błogosławieństwach,
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