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„Ten list jest bardzo ważny, dotyczy tematu boskiej miłości, który nie jest często widziany w naszych czasach! A także dotyczy  
tematów opatrzności, wiary i predestynacji (przeznaczenia)! Pan Jezus powiedział mi, że pojawia się On u Oblubienicy, jako 
nowa poranna i wieczorna bryza! Jego obecność dominuje ją od głowy, aż do stóp, pokrywając ją glorią, jak Świecąca 
Poranna Gwiazda odzwierciedlająca  Jego  światło!” –  „W Oz.  6:2-3,  mówi  o  odrodzeniu i  o  okresach  czasu.  To może być 
prorocze nie tylko dla Żydów, ale dla pogan! Od początków 1900 weszliśmy w okres niezwykłego  wylania! Najpierw języki na 
przełomie wieków, następnie w 1947 przyszły dary, a teraz przygotowujemy się na wiarę pobrania i wielkie manifestacje Bożego 
ducha!” – Joel 2:23, „mówi o tych dwóch ostatnich posunięciach, o których wspomnieliśmy! Więc widzisz, gdzie teraz jesteśmy!”  
Zach. 10:1, „pokazuje odbudowę, mówi o późniejszym deszczu, pokazuje, że Pan uczyni jasne chmury, dając obfity deszcz! Jasne 
chmury Jego glorii były widziane i sfotografowane wraz z wieloma atrybutami Jego ducha!” – „Tak mówi Pan, wschodzi Słońce 
sprawiedliwości z uzdrowieniem w Jego prowadzących skrzydłach!” – „To wylanie będzie naznaczone Jego Słowem, boską  
miłością  i  prawdziwym  namaszczeniem;  wybrani  nigdy  nie  czuli  tak  wielkiej  radości!  Możesz  na  to  liczyć,  jest  to 
pojawiające się!”

„Brakuje boskiej miłości w wielu członkach wybranego ciała, lecz dzięki wspólnej modlitwie, przyjdzie ona wraz z prawdziwą 
wiarą pobrania! Najwyraźniej, prawdziwe ciało (wybrani) będzie prześladowane tuż przed pobraniem, w przeszłości to zawsze  
przynosiło boską miłość i prawdziwą wiarę! Jezus ponownie pozwoli na oczyszczenie i utworzenie Jego wybranego ciała!” – W I 
Janie 3:11, „pokazuje, że Kościół musi powrócić do tego, co było dane na początku i włączyć w to duchową miłość!” – W I Kor. 13:1-
3 Paweł daje nam mądrość, „Choćby człowiek mógł przenosić góry i wystawiał swoje ciało na spalenie, a nie miałby on boskiej  
miłości,  to wszystko tylko głośny hałas!  Starajmy się o ten duchowy owoc,  który jest ważny!” (Gal.  5:22) „Boska miłość,  jest 
dobrym lekarstwem dla duszy i ciała! Przyniesie uzdrowienie i da solidność twojej wierze i świadectwu!”

„W Ef. 4:2, Paweł mówi, znoście siebie nawzajem w miłości, by utrzymać jedność ducha, dzięki więzi pokoju!” Werset 3-
5,  „Jeden Pan,  jedna wiara,  jeden chrzest!”  Werset 8 pokazuje,  „On zdobył  wszystko i  dał  ludziom mocne dary!  Dla 
doskonalenia świętych i budowania ciała” (Werset 12). – Werset 13, „mówi w jedności wiary i pełności Chrystusa!  W tym 
Headstone (Kamieniu Głównym) ożywieniu boskiej miłości, Jego dzieci nie będą miotane tu i tam wiatrem każdej nauki (werset  
14). I będą mieszkać w cieniu Najwyższego; i ci, których On wysłał do mnie, zamieszkają tam, ponieważ znajdą pełność! To jest  
Jego wola, a nie moje słowa!” Werset 16, „Mówi, że całe ciało złączyło się, że wszystkie jego członki będą pracowały wspólnie  
budując siebie w miłości! W wersecie 15, mówiącym o prawdzie i miłości rosnącym ku Temu we wszystkim, który jest GŁOWĄ!” – 
„Jego wybrane ciało jest uformowane do Capstone, (szczyt) Pana Jezusa i nikt nie będzie w stanie ich od tego oderwać,  
zabrać ich z Jego rąk! To są słowa Boga żywego! Nie raz próbowałem zjednoczyć swoich ludzi przy mnie, lecz dzięki 
boskiej opatrzności, Pan Jezus zjednoczy ich przy Sobie. A ja jestem tylko znakiem, mówiącym przez wypowiedzi! Jezus 
utrzyma i zjednoczy ich przez wiarę i będą mieć korzenie i ugruntowanie w miłości!” (Ef. 3:17) Werset 19, „pokazuje, że 
prowadzi to do pełności Bożej! Powstaną niewiarygodni ludzie, grupa lojalnych szlachetnych wierzących, którzy będą dosłownie i 
duchowo połączeni wraz z wielkim Kamieniem Głównym (Headstone) Boga!” – „Jest całe mnóstwo Pism, by to potwierdzić, lecz 
tutaj są dwa!” (Marek 12:10 – Zach. 4:7-10) „Jesteśmy w wielkim wylaniu, On znał nas przed wiekami!”

„Pan dał ten następny paragraf przez boskie natchnienie i pomyślałem, że to powinno być tutaj ponownie wydrukowane, w tym 
objawiającym liście! Kiedy Duch Święty łączy odpowiednie Pisma razem, zlewają się one w piękną harmonię boskiej obecności  
wzmacniając  zaufanie!”  –  „W  rzeczywistości,  Paweł  daje  nam  cenny  wgląd,  wraz  z  wieloma  innymi  pisarzami  biblijnymi,  
dotyczącym wszechwiedzy Pana! Z tego wiemy, że Żydzi odrzucili Kamień Główny (Headstone), lecz Oblubienica otrzymuje to,  
jako jej zwierzchnictwo!” – Rzym. 9:32-33, „Ponieważ ‘potknęli się’ o kamień obrazy!” Jest napisane, „Oto, kładę na Syjonie 
kamień  obrazy  oraz  SKAŁĘ  zgorszenia!  Ktokolwiek  w  Niego  uwierzy,  nie  będzie  „zawstydzony!”  –  „Jest  to  cudowna 
tajemnica, by wiedzieć, Bóg przeznaczył nasienie, które odwiedzi na końcu”. – „Tak, świat i letnie kościoły będą zgorszone przez 
prawdziwych wybranych! Lecz będą mieli skałę zgorszenia, kamień boskiej miłości od wieków, unoszący się z nimi!” Rzym. 9:11, 
„pokazuje,  zamiarem Bożych wyborów mogą być nie czyny,  lecz ci,  których wezwał!”  – Ef.  1:4-5,  „Który wybrał nas i  
przeznaczył  jeszcze  przed  stworzeniem świata!” –  „W I  Piotra  2:8-9,  pokazuje,  że  wybrani  zostaną  wybrani  przez  Skałę 
Zgorszenia i będą nazwani wyjątkowymi i szlachetnymi ludźmi!” – Rzym. 11:5, „Pan zawsze ma Resztę według jego wyboru przez  
łaskę!” – W Rzym. 10:15, „Jak piękni są ci, którzy nauczają o ewangelii pokoju i przynoszą dobrą nowinę o dobrych rzeczach!” Ci,  
którzy pracują i pomagają w tej posłudze i kochają Pana Jezusa wypełniają to Pismo, i są oni uprzednio znani w Rzym. 8:29, „On 
wcześniej znał i On przeznaczył!” „Dobrze jest wiedzieć, że Bóg ma plan dla każdego z nas i będziemy wpasowani pod Jego  
skrzydła boskiej opatrzności! On ma przygotowane miejsce w wieczności dla każdego! Jezus cię kocha i jest blisko ciebie 
w trakcie czytania tego listu!” – „Dziękuj Mu!”

W miłości i błogosławieństwach Jezusa,
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