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ZBAWIENIE DLA WSZYSTKICH!

List Specjalny ROK 2006

„Tak, Jezus cię kocha i codziennie czuwa nad tobą, aż do ostatecznego wypełnienia, bądź do przemienienia w uwielbione ciało!” – „On
nakazał nam kochać siebie nawzajem, najmniejszą rzeczą, którą On może zrobić, to kochać swoich własnych ludzi. Amen!” – „Często
głosimy tutaj o Jego dobroci, ocaleniu i ratunku i to jest to, o czym będzie ten list!”
„Ps. 103:2-3 mówi, nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! Kto odpuszcza wszystkie twoje winy, kto leczy
wszystkie twoje choroby!” – „Masz to przez prostą akceptację, dzięki wierze”!” – Iz. 55:11, „Takie będzie słowo Moje, które wychodzi z
moich ust: nie wróci ono do Mnie puste!” – Ef. 2:8-9, „Albowiem łaską, jesteście zbawieni przez wiarę; nie dzięki samym sobie: to DAR
od Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił!” – Prosta skrucha, przyjecie w sercu to czyni. – „Człowiek odrzucił i zaniedbał
zbawienie Boże, ponieważ jest za darmo! Odmówili oni wierze w Jezusa! – Ale jest to za darmo, jak podarunek, tylko dlatego, że Jezus
zapłacił już za to cenę!” – „Zobacz, przeczytaj to w Heb. 2:3, „Jak możemy uciec, jeśli lekceważymy tak wielkie zbawienie?” – „Jest
to dar, poprostu nawrócenie się, akceptacja! Jest to takie proste, a ludzie odkładają to na bok! – Dzięki swojej wierze otrzymasz wieczny
dar życia!”
„Niektórzy ludzie mówili, że nie zawsze czują się jakby byli zbawieni, więc kiedy człowiek wie, że jest zbawiony? Człowiek nie zawsze
musi polegać na swoich uczuciach, ponieważ ciało czasami może sprawiać, że nie czujesz się zbawiony, podczas gdy jesteś! – Nigdy nie
słuchaj wyłącznie tego, co mówi twoje ciało, ale kieruj się „wiarą”, wyraźnie i śmiało głoś, co „Słowo mówi i co zrobiło!” – „Jest
niemożliwym podobanie się Bogu, bez wiary w Jego obiecane Słowo!” (Heb. 11:6) – „A sprawiedliwy z wiary żyć będzie!” (Heb.
10:38) – „Powinniśmy ufać Panu i nie polegać na własnym rozumie. Uznaj Go, a On wyprostuje twoje ścieżki! (Prz. 3:5-6) Sama dobroć
tego nie sprawi, ale wiara i czyny według wszystkiego, co powiedział, tak! Rz. 1:16, „Ewangelia jest mocą Bożą, ku zbawieniu każdego,
kto wierzy!” Działanie znaczy: skrucha - powtarzanie obietnic – dawanie – uznanie – dziękowanie, posiadanie boskiej miłości –
modlitwa i wychwalanie! A także przez pomoc (wsparcie), aby rozgłaszać ewangelie!- To mówi, dla tego kto działa!”
„Także wiesz, że jesteś zbawiony, kiedy ciągle potrafisz żałować, nie ważne czy to jest najmniejsza krzywda, którą wyrządziłeś innym,
itd.” – „I to jest następny sposób, aby się o tym dowiedzieć! Jeżeli możesz przebaczyć innym, i tobie będzie przebaczone!” Mat.
6:14-15, „Lecz jeśli nie przebaczysz ludziom ich przewinień, ojciec twój (Jezus) i tobie nie przebaczy!” – „Sama wiedza kim Jezus
jest naprawdę przynosi najpiękniejsze zbawienie i napełnienie Duchem Świętym, które człowiek może posiąść! Raduj się!” Iz. 9:6 (5),
„Nazwano Go imieniem Jezus, Mocny Bóg, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju!” – 1 Jan 1:9 ukazuje Bożą życzliwość! „Jeżeli wyznamy
nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, żeby przebaczyć nam nasze grzechy i by oczyścić nas ze wszystkich nieprawości!” –
Werset 10 mówi „Jeżeli twierdzimy, iż nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą, a jego słowo nie jest w nas”. – 1 Jan 3:1, „Zobaczcie, jaką
miłością obdarował nas Ojciec, że nazywani jesteśmy dziećmi Bożymi!” A w wersecie 2 jest mowa o tym, że gdy Go ujrzymy, będziemy
tacy jak On! Amen! – „Oto otrzymaj Jezusa, pierwszy i ostatni, początek i koniec, będziesz żył w wieczności i brał udział w Mej
chwale i w królestwach, których nie ma końca! Chwała!”
„Jest to przyjęte dokładnie, jak to Pismo tutaj, Rz. 10:10, „Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej
ustami do zbawienia.” Dz. 4:12 ujawnia „Nie będzie zbawienia w imię inne niż Pana Jezusa!” – „Ludzie mogą otrzymać zbawienie
przez skruchę i przez powtarzanie imienia Jezusa, oraz mogą otrzymać uzdrowienie i błogosławieństwa w ten sam sposób!” – „Nie
bądźcie niemądrzy, ale zrozumcie, co jest wolą Pana!” (Ef. 5:17) – „A Słowo (Jezus) stało się ciałem i zamieszkało między nami!” (Jan
1:14) „Wielu ludzi uważa, że odnalazło Pana, jako ich Wybawiciela, ale nigdy nie dowiedzą się, co oznacza prawdziwe spełnienie dopóki
nie odnajdą Go jako Pana i głowę wszystkich rzeczy!” (Kol. 2:9-10) – „Pismo Święte nieomylnie i prosto stwierdza, że kiedy widzimy
Jezusa, widzieliśmy Odwiecznego Ojca!” ( Jan 14:7-9) – „A dla tych, którzy w to szczerze wierzą, werset 14 stanie się częścią ich życia, w
rzeczach niebiańskich, które nadejdą i w Jego obietnicach!” – „Gdy prosisz o coś w moim imieniu, Ja to zrobię!” – „Który
pobłogosławił nas WSZYSTKIMI duchowymi błogosławieństwami na wyżynach niebieskich w Chrystusie!” (Ef. 1:3) „Słuchaj
moje dziecko… Pan, który rozpoczął dobrą pracę w tobie, wykona ją, aż do dnia Jezusa Chrystusa! (Fil. 1:6) - Albowiem to Bóg
jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą!” (Fil. 2:13) – 1 Jan 2:17, „Świat zaś przemija; kto zaś wypełnia wolę
Bożą, będzie trwał na wieki!” – „Bogu miłe jest widzieć swoich ludzi odnawiających umysły ku Niemu, aby mogli rozpoznać doskonałą
wolę Boga!” (Rz. 12:2) – „Następną rzeczą jest to, że gdy zazwyczaj otrzymujesz ocalenie, Szatan będzie cię poddawał próbie, kusił i
skłócał, przeszkadzał ci i smucił w każdy możliwy sposób, ale Pismo Święte mówi, by przeciwstawić się mu, a wtedy odejdzie!” – „Weź
także duchowy miecz, którym jest Słowo Boże i skarć go!” “Wprowadzajcie Słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami” (Jk 1:22) –I
nie pozwoli On, byś był kuszony ponad twoją wytrzymałość, ale przygotuje drogę ucieczki!” (I Kor. 10:13) – „Dlatego ty, synu mój,
bądź silny w chwale, która jest w Jezusie Chrystusie!” (II Tym. 2:1) „Włóż pełną zbroję przeciwko diabłu i jego planom!” (Ef.
6:10-11) – „A kto mnie słucha, bezpiecznie mieszka i jest spokojny od strachu przed złem!” (Prz. 1:33) – „Zaufaj żywemu Bogu,
który daje nam hojnie wszystko do radości!” (I Tym. 6:17)
Jeśli masz czas, powinieneś przeczytać to Pismo, „Bo jesteśmy więcej niż zwycięzcy dzięki Temu, który nas umiłował! Nic nie
zdoła nas oddzielić od tej miłości i od Jezusa naszego Pana!” (Rz. 8:37-39) – „Reszta wersetów doda ci odwagi!” – „Ten list został
napisany przez Ducha Świętego, by pomóc ci w nadchodzących dniach, gdy kiedykolwiek poczujesz się samotny lub poddawany próbie,
zawsze czytaj ten list, a Bóg ci pobłogosławi! Mówi On, Ja nigdy cię nie opuszczę, ale zachowam cię, jeśli po prostu zaufasz Mu każdego
dnia!”
W Bożej ogromnej miłości i opiece,
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