
TO DYNAMICZNY TEMAT O WYCHWALANIU – NAGRADZAJĄ-
CY MŁODOŚCIĄ – TO TAJEMNICZE MIEJSCE GROMU, GDZIE 
PAN ODPOWIADA Z POWROTEM! (Ps. 81:7) Dzięki wychwala-
niu Go otrzymasz miód ze skały, zadowalając twoją duszę, da-
jąc ci zdrowe ciało! „Wychwalanie wypędzi słabe duchy i uwol-
ni kości! Kłopoty z sercem nigdy cię nie przemogą, a jeśli je masz, 
to cię opuszczą!” Nieustanne wychwalanie Pana uraduje serce, a 
ciało pozostanie ucieszone w zdrowiu, twoje oczy będą błyszcza-
ły, a wzrok będzie lepszy! „Jedząc lekko i wychwalając Go, te rze-
czy pogłębią się nawet jeszcze bardziej!” Również głuchota zosta-
nie zastąpiona dobrym słuchem! Nawet twoja cera, twoje wło-
sy i usta nabiorą pięknego blasku! – „Wychwalanie Pana w od-
stępach czasu odwiedzie wszystkie demoniczne moce od ciebie, 
a ty będziesz odpoczywał w pokoju! Poprzez częste wychwala-
nie Go, będziesz okryty jasną szechina glorią (shekinah); czy bę-
dziesz ją widział nieustannie, czy też nie, zaczniesz ją czuć przez 
glorie Jego obecności, a demony nie potrafią się tak łatwo prze-
bić przez  to pokrycie, będzie cię okrywać tak długo jak długo, 
jak ufnie będziesz  Go wychwalał!” – Wychwalanie odnawia mło-
dość, siłę, dodaje wiary i pozwala Duchowi Świętemu mówić! Wy-
chwalanie wywyższa Najwyższego i pozwala Jego duchowi prze-
pływać, zapewniając posługę dla każdego z nas, zgodnie z tym 
co duch chce w naszym własnym życiu! – „Również dobrobyt jest 
tak blisko jak czyjeś usta, jeśli nieustannie wychwala się Pana, 
bez względu na przeciwności jakim człowiek musi stawić czo-
ła, on wygra! (Królewskie namaszczenie będzie zawsze obecne!)  
 
DAWID NAPISAŁ 150 Psalmów i nawet na ich końcu ciągle wy-
chwalał Pana! (Ps. 150:6) Niech wszystko co oddycha wychwa-
la Pana. – „Osoba, która ma wielkie wychwalanie Boga na swych 
ustach otrzyma wiedzę i mądrość, prowadzące człowieka w co-
dziennych sprawach, dając mu wiele duchowych osiągnięć w ży-
ciu! Kto poniża się w wychwalaniu Pana, będzie namaszczony po-
nad jego braćmi, będzie on czuł się i chodził jak Król, mówiąc du-
chowo, ziemia będzie pod nim śpiewać, a obłok miłości go pochło-
nie! Poczuje on Bożą dłoń na swych plecach i głowie, będzie on po-
cieszony przez Najwyższego!” – Dlaczego jest tyle tajemnic w wy-
chwalaniu, ponieważ, to powód dlaczego zostaliśmy stworzeni, by 
wychwalać Pana Zastępów! „Pan nie stworzył nas, by tylko nie-
ustannie o coś prosić, to rzecz drugorzędna, zostaliśmy stworze-
ni dla wychwalania Go! – Kiedy weszliśmy w rytm wychwalania, 
czujemy słodycz Jego obecności, a On objawia nam najbardziej ta-
jemnicze rzeczy, również te, które mają dopiero nadejść!” Dawid 
powiedział, że dzięki wychwalaniu Pana i byciu cierpliwym, zo-
stał uwolniony od swoich problemów, a jego wrogowie uciekli! 
„Zaprawdę, powiedział Wszechmogący, wychwalanie jest opieku-
nem duszy i obrońcą ciała!” Dzięki wychwalaniu Pana wczesnym 
rankiem i późnym wieczorem, zobaczysz, że On odpowie ci i da 
spokój! (Ps. 103:3 – „Kto wybacza ci wszystkie twoje przewinie-
nia, kto leczy wszystkie twe dolegliwości. Przez wychwalanie Go, 
widzimy, że nawet zbawienie ma miejsce, a pokusy oddalają się 
od nas! (Werset 5) „kto nasyca twe usta dobrymi rzeczami, odna-
wia się młodość twoja jak orła!” Więc już rozumiesz, że dzięki wy-
chwalaniu możesz odnowić swe siły i młodość i zostać wzniesio-
nym jak orzeł wysoko w duchu! – „Gdy twoje dni przypominają 
cień, który zanika i kiedy czujesz się jak zwiędła trawa, wychwalaj 
Go, a On odnowi cię w wietrze Jego ducha! On przyoblecze cię ob-
łokiem dla przykrycia i  ogniem, by dać ci światło w nocy! A wro-
gowie w ciemności nie przejdą tego szechina (shekinah) światła 
!  Dawid powiedział, Przyjdźcie radośnie śpiewajmy Panu, wzno-
śmy okrzyki na cześć skały naszego zbawienia! – (Ps. 30:2) Wzy-
wałem ciebie, a tyś mnie uzdrowił!” Przez wychwalanie Pana, wej-
dziesz w centrum Jego woli względem twojego życia! On będzie cię 
codziennie prowadził jak światło słońca, a w nocy ciemne miej-
sca staną się tak jasne, jak księżyc. Będzie cię prowadził nowymi 
ścieżkami, a jego objawienia zamieszkają w tobie podczas tej dro-
gi! – Wychwalanie jest winem ducha odsłaniającego ukryte ob-
jawienia! Oświetli umysł w zrozumieniu Bożych zamiarów! Wy-
wyższy On róg twojej posługi, w uwolnieniu twoich przyjaciół i 
rodziny! (Ps. 91:1) – „Ten, który mieszka w ochronie Najwyższe-
go, i w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. A to sekretne 
miejsce jest w  wychwalaniu Pana, powtarzaniu Jego Słowa! (Bi-
blia) - „Werset 3 – 4” On wyzwoli cię z sideł myśliwego i od zarazy. 
Okryje cię Swymi piórami  (namaszczenie) i pod Jego skrzydłami 
(siła) będziesz miał zaufanie! Będziesz otoczony Jego tarczą i pu-
klerzem! – (Werset 5, 6, 7) „ A w nocy nie ulękniesz się strachu, ani 
zarazy, która kroczy w ciemności! Tysiąc padnie  u twego boku, 
ale do ciebie to się nie przybliży ! (Werset 11) „A anioły otoczą cię i 
będą strzegły na wszystkich twych drogach! (Werset 13) Będziesz 
stąpać po diable i jego demonach i deptać smoki pod twoją stopą!  

„Będziesz żyć długo” oraz będziesz zadowolony!” (Werset 16) – To 
wszystko za proste i poważne wychwalanie Pana w radości. Przez 
wychwalanie Pana będziesz szanował innych i mówił o nich mniej, 
jako, że Pan daje ci zadowolenie! Człowiek powinien czytać Psal-
my każdego dnia i dodawać swe własne wychwalanie dla Niego! 
Pan powiedział, że Dawid był człowiekiem według Jego serca, po-
nieważ śpiewał i wychwalał Go „jak on cierpliwie czekał na Nie-
go!” Pan wybrał  tron tego człowieka, by na nim zasiąść, wybrał 
by przyjść później przez biodra tego człowieka jako Jasna Poran-
na Gwiazda i jako lew Judy. Pan szeptał w niebie, że jest szczęśliwy 
z króla, radował się on w jego niezłomności, nawet wtedy, gdy wy-
dawało się, że nie ma nadziei, on ufał Panu! On wybrał by zasiąść 
na tronie Dawidowym, ponieważ my wszyscy będziemy śpiewać, 
wychwalanie Pana, kiedy go otaczamy! (Ps. 132:9-11) – (Ps.34:1) 
mówi, że on  będzie błogosławić Panu w każdym czasie, a chwała będzie zawsze 
na jego ustach. – Ps. 40:1  mówi, czekał on cierpliwie na Pana i usłyszał mego wo-
łania. – Także w Ps. 27:14 mówi, czekaj na Pana, a on wzmocni twe serce, cze-
kaj, mówię, na Pana! Możliwym jest nawet to, że przez częste wychwalanie Pana, 
człowiek może doświadczyć duchowych snów i wizji, by poznać rzeczy, które na-
dejdą! Może też być ostrzeżony o nadchodzącym problemie i dostać wiedzę, by go 
uniknąć! (Wychwalanie „jest życiem” i przygotowuje człowieka na światło pobra-
nia i wiarę!)

DUCH MODLITWY  jest w porządku, ale człowiek powinien wy-
chwalać Pana częściej, niż tylko się modlić. Wychwalanie Pana 
stwarza więcej wiary, a odpowiedź przychodzi szybciej! Wychwa-
lanie to nieznana demencja dla większości, to demencja, w której 
wiruje  i porusza się Pan,  gdzie występuje odczucie ducha! Gru-
pa ludzi nieprzerwanie wychwalających Pana spowoduje wybuch 
ożywienia wokół nich, a to prowadzi do demencji proroctwa! De-
mencja uzdrawiania i cudów  zaczyna się rozpalać, demony będą 
krzyczeć i uciekać! Strach i zdenerwowanie odejdą od ciebie w 
prędkości światła! Języki i interpretacja wejdą w wymiar rzeczy-
wistości i wzmocni zgromadzenie! Mądrość i wiedza będą płynąć 
jak strumień wody! Wiara rozprzestrzeni się jak ogień na polu, 
odpędzając problemy i choroby! Rozpoznanie, by zobaczyć do-
bre anioły i rozeznanie, by poznać złe anioły, będzie twoim darem 
w wychwalaniu Go!”  Niech nasze serca pragną  Pana jak słodka 
woda  dla naszej duszy! „Wstąp w Jego bramy z dziękczynieniem 
i w Jego dwór z wychwalaniem; błogosław duszo moja Pana! On 
mieszka w nas, zgodnie z naszym wychwalaniem!”

WYCHWALAJ GO ZA TO, CZEGO JUŻ DOKONAŁ! – Ważną rzeczą w 
sztuce wiary jest wychwalanie i dziękczynienie. Wejdź w ten spo-
sób, w obecność Bożą, siła, by przenieść każdy obiekt,  jest na roz-
kaz dany przez tych, którzy poznali sekret wychwalania! – Czło-
wiek musi rozpoznać Jego obecność, która jest wokół nas przez 
cały czas, lecz nie poczujemy tej mocy, dopóki nie wejdziemy w 
to z  prawdziwym wychwalaniem, otwierając całe  nasze serce, 
wtedy będziemy  w stanie ujrzeć Jezusa, jak gdyby był twarzą w 
twarz. Następnie, będziesz w stanie usłyszeć także mały cichy 
głos ducha, w podejmowaniu  bardziej dokładnych decyzji, i czy 
to twój własny duch, wywiera na tobie wrażenia, czy duch Pana! 
Osoba nieśmiała, będzie w stanie mówić bardziej otwarcie dla 
Pana, dzięki temu, że często go wychwala! Wj. 33:11 mówi, Pan 
mówił do Mojżesza twarzą w twarz tak, jak człowiek rozmawiają-
cy ze swym przyjacielem. (Werset 14 mówił Moja obecność będzie 
z tobą, a Ja ci dam spokój. – Jeśli chodzi o mnie, to ja nie tylko czu-
ję i widzę obecność Pana, słyszę to niemal codziennie!

TUŻ PRZED NASZYM OSTATNIM SPOTKANIEM czytałem Psal-
my i wychwalałem Pana każdego dnia przez ponad tydzień, a lu-
dzie powiedzieli, że nigdy do tej pory nie odczuwali takiego prze-
jawu Bożej mocy i obecności! Dla niektórych, cuda te wydawały 
się  nawet niewiarygodne, gdy obecność Pana przetoczyła się jak 
fale wiatru nad nimi! „Obecność Pana może być widziana!” Ludzie 
zostali sfotografowani chodzący po ziemi przez piękne szechina 
(shekinah) glorie,  jako że one spadały na nich z nieba! Każdy rodzaj 
ukazywania się  królewskich świateł Pana, były sfotografowane w najbardziej im-
ponujących kolorach, które kiedykolwiek widzieliśmy! Nawet z powietrza, została 
sfotografowana gloria Pana nad budynkiem! Będziemy wydawać wiele  rzeczy,  w 
związku z tym wszystkim w przyszłości! Zwróć uwagę! Nikt  w historii naszej ge-
neracji nie widział takiego przejawu Jego mocy, która została tutaj sfotografowa-
na! To było poświadczone, jak pewnej nocy światło przyszło na mnie, moje wło-
sy i twarz stały się białe jak śnieg, mój bursztynowy płaszcz stał się tak biały jak 
błyskawica, jak bóstwo spadało na nas. Przedwieczny był blisko. Cuda eksplodo-
wały w każdym kierunku, gdy Pan przemawiał w istnieniu dla chorych ciał.( Ap. 
1:14) Ten, kto mieszka w sekretnym miejscu (w chwale) będzie  przebywał w cie-
niu Wszechmocnego! (Oblubienica Go wychwala!)
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