
PIĘKNE OBIETNICE BOŻE 
Przez światowe sytuacje i zdecydowane wypełnienie się ważnych proroctw możesz zobaczyć, że jesteśmy na samym końcu wieku! 

„Wczesny i późny deszcz przyszły razem jak można to zobaczyć w różnych wiadomościach i raportach telewizyjnych!” Jak zostało to 
przewidziane, wraz z ogromnymi uleczeniami i cudami, to szybko się skończy.  Kolejną rzeczą, o której wiesz, jest Pobranie, które 
może mieć miejsce bardzo szybko, ponieważ właśnie teraz przygotowywane jest Porozumienie Izraela, by przygotować się na 
powrót Jezusa! „Radujcie się, mówię, radujcie się na zawsze!” – Zmiany na światową skalę zachodzą tak szybko, że prawie nikt w 
mediach nie może nadążyć za tym, co się dzieje!

Istnieją pewne fantastyczne wydarzenia i zajścia. W tym liście specjalnym chciałbym zwiększyć twoją wiarę, radość i uzdrowienie w 
Bożych pięknych obietnicach! Żyjemy w ekscytujących i cudownych czasach! To tyczy się właśnie naszego czasu, aniżeli innego, czytamy 
–  Iz. 40:31, Lecz ci, co oczekują Pana, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.  – 
„Czekanie oznacza zaufanie,  bycie cierpliwym i oczekującym!” – Następne słowa są podobne do Pobrania! Otrzymają oni fizyczną i  
duchową siłę z dłuższą wytrzymałością i energią! Nie będzie ani jednego chorego z wybranych tuż przed zmianą! Wtedy święci zostaną 
nagle uwielbieni!

Ps. 37:4-5, Raduj się w Panu; a spełni On pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją drogę; zaufaj Mu, a On będzie działał.  
– „Radować się znaczy być zadowolonym i pełnym radości w Panu. – Powierz znaczy prawdziwie oddać Mu wszystkie swoje drogi!  
Wtedy to On pokaże ci cuda!”

Przeczytaj to dokładnie, każdy z tych cudownych wersetów jest osobiście dla ciebie! „Wierz, działaj i wykorzystuj wszystkie Jego 
dobrodziejstwa!” – Ps. 103:1-5, Błogosław duszo moja Pana: i całe moje wnętrze – święte imię Jego! Błogosław duszo moja Pana, i nie  
zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach: On odpuszcza wszystkie twoje winy; On uzdrawia wszystkie twe choroby; On życie 
twoje wybawia od zguby; On koronuje cię miłującą dobrocią i czułym miłosierdziem; On nasyca twoje usta dobrymi rzeczami; odnawia 
się młodość twoja jak orła.

Ps. 105:37, On wyprowadził ich również ze srebrem i złotem; i nie było ani jednej słabej osoby pośród ich rodów. – To również  
wyraźnie charakteryzuje wybranych! On zaspokoi ich potrzeby do czasu, gdy ostatni wybrany będzie obecny! – „I ty pójdziesz w górę! 
Wychwalaj Pana!”  –  Prz.  3:5-6,  Ufaj  Panu całym swoim sercem; i  nie polegaj na swoim własnym zrozumieniu.  Uznaj  Go we  
wszystkich swoich drogach, a On wyprostuje twe ścieżki.  – W tym, nawet nie zastanawiaj  się dlaczego niektóre dziwne rzeczy 
wydarzyły się w twoim życiu lub życiu innej osoby. – „Po prostu zaufaj w pełni Pismom, a Bóg da ci wskazówki, światło i mądrość! Nie 
ufaj rozumowaniu ludzkiemu, lecz całkowicie Jego sposobowi. Pozostaw zapytania i pytania dlaczego dla Niego!”

Marek 11:24, Dlatego powiadam wam, Wszystko, o co w modlitwie prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. – „Kluczowym 
słowem jest, że musisz wierzyć, że to masz, przed tym, jak to zobaczysz. – Jest to skończona praca, lecz musisz wierzyć i uznać to przed  
pojawieniem się.  Ponownie zaufanie jest  użyte! –  Jan 15:7, Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o 
cokolwiek chcecie,  a to wam się spełni. –  „Czasami cuda pojawią się szybko,  czasami musisz mieć cierpliwość!  Lecz odpowiedź 
przyjdzie,  gdy  będziesz  odpoczywać,  żyć  i  działać  w  Jego  Słowie!”  –  I  Jan  1:9,  Jeżeli  wyznajemy  nasze  grzechy,  jest  On  wierny  i 
sprawiedliwy,  odpuszcza  je  nam i  oczyszcza  nas  z  wszelkiej  naszej  nieprawości.  –  „To  pokazuje,  że  Bóg  jest  bardziej  skłonny  do  
przebaczenia, niż ludzie są gotowi wyznać swoje błędy czy grzechy! Bądź wytrwały!”

Wkraczamy teraz w pewne prorocze obietnice.  –  II  Piotr 1:19,  Mamy również bardziej  pewne słowo proroctwa; a dobrze 
zrobicie,  jeżeli  będziecie  przy  nim trwali  jak  przy lampie,  która  świeci  w ciemnym miejscu,  aż  dzień zaświta,  a  gwiazda 
poranna  wzejdzie  w  waszych  sercach. –  Dzienną  gwiazdą  jak  wiemy  jest  Chrystus.  Lecz  wiemy,  że  niebiosa  obwieszczają  Jego 
przyjście!  Nawet naukowcy mówią,  że nigdy nie widzieli  takich niesamowitych znaków! Luka się zmniejsza,  Jezus nadchodzi!  – To 
zdecydowanie oznacza, że będziemy mieć jaśniejszy obraz i będziemy pewniejsi Jego przyjścia niż kiedykolwiek wcześniej, jako że dał  
On więcej światła z ciemnych fragmentów! Jakub 5:7-8, trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale 
na cenny plon ziemi i ma długą cierpliwość na to, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie  
serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. – „Wczesny i późny deszcz teraz spadają razem! Wkrótce zobaczymy odkupicielską 
tęczę wokół tronu! (Pobranie) – To są dni radowania się!”

To zaskoczy świat, lecz nie wybranych! Tutaj są niektóre jednoznaczne dowody Jego Słowa. Aniołowie to powiedzieli – Ten sam  
„Jezus” tak przyjdzie. (Dzieje 1:11) – Zrozum to, powiedział Paweł, Sam Pan zstąpi. (I Tes. 4:16) – Tak więc widzimy kim jest Jezus! – Sam 
Chrystus oświadczył, że przyjdzie On ponownie. (Jan 14:1-3) i będzie uwielbiony w swoich świętych! – Słowo mówi to w ten sposób, „Jak 
złodziej w nocy”. (I Tes. 5:2) – Jak jasność błyskawicy. (Mat. 24:27) - On powróci nagle! (Marek 13:36) –  Jezus powiedział,  oto Ja 
przyjdę szybko. (Ap. 22:7) W rzeczywistości, powiedział On to w trzech różnych czasach w Ap. 22. – To objawia, że odtąd prorocze 
wydarzenia będą zachodziły w szybkim tempie i to jest dokładnie to, co dzieje się teraz na na całym świecie! – Nasza przemiana się  
kończy, to jest nasz czas! Wyjdź Mu na spotkanie! W godzinie, o której nie myślisz! Przygotuj się.  –  Przeczytaj Łukasza 6:38 – On 
obsypie cię Jego błogosławieństwami, ponieważ natychmiast przyłoży On sierp! „On obdarzy cię i zaspokoi twoje potrzeby, ponieważ 
zostało już niewiele czasu w zbiorze żniw!”
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