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KOŚCIÓŁ OBJAWIENIA – WYBRANI

I Jan 5:14, „To jest ufność, jaką w nim pokładamy, jeżeli prosimy o cokolwiek według jego woli, On nas usłyszy!” Oraz werset 15,  
który mówi, kiedy wierzymy, że On nas słyszy, to od razu mamy naszą odpowiedź, czy to nadejdzie od razu, czy stopniowo! – „Kościół  
objawienia połączy się ze Zwierzchnikiem, którym jest Chrystus w idealnym zaufaniu, gdy wiek się kończy! Inni będą rozproszeni, lecz 
oblubienica zostanie zjednoczona! Ta grupa jest przeznaczona, by wspólnie zasiadać na wyżynach niebieskich w Jezusie Chrystusie!”  
(Ef. 2:6) Mówi, „posadzi nas ” razem (z góry przeznaczone)! – Rz. 9:11 potwierdza to „aby się ostało postanowienie Boże według 
wybrania, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje.”

Ef. 1:4, „On wybrał nas jeszcze przed stworzeniem świata! Werset 5 objawia, przeznaczone według jego woli! Werset 3 mówi, że 
pobłogosławił nas wszelkimi duchowymi błogosławieństwami na  wyżynach niebieskich z Chrystusem!” – Ef.  1:10,  „Dla dokonania 
pełni  czasów,  może on zgromadzić  wszystkich i  wszystko razem w jedno w Chrystusie!” Werset 11 mówi,  „Bycie przeznaczonym 
zgodnie z zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego według zamysłu swej własnej woli!” –  Ef. 3:9, „ujawnia, że każdy człowiek 
powinien  zobaczyć  wspólnotę  tej  tajemnicy,  która była  ukryta w Bogu,  który stworzył  WSZYSTKIE  RZECZY przez Jezusa  
Chrystusa!”  Werset  10  objawia,  że  Kościół  pozna  zamiar  i  tajemnice  Boga  na  wyżynach  niebieskich,  ujawnione  przez  
wieloraką mądrość Boga, zgodnie z jego wiecznym zamiarem w Jezusie Chrystusie, Panu naszym! W którym, Zwierzchnictwo 
wybranych otrzyma śmiałość i ufność przez wiarę w Niego! (Werset 12). Jezus, zgodnie z tymi zasadami, które zgłębiamy, wyda 
wiarę, boską miłość i słowo namaszczenia, by przygotować Jego świętych na pobranie! I objawi im różnorodne tajemnice, prowadząc 
ich do niebiańskich pozycji! (Ap. 12:1, 5) Księżyc objawia kościół wzniesiony na wysokich miejscach, jak Biblijny orzeł!”

„Kościół wchodzi na jedną linię szybkiej i krótkiej pracy z głową!” – Ef. 1:22-23, „I wszystko położył pod jego stopy i dał mu być 
głową nad wszystkim w kościele! Który jest jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko we wszystkim!” – Ef. 4:12-13 Paweł  
mówi, „Dla doskonałości świętych,  aż dojdą oni do jedności wiary i wiedzy o tym, kim jest Syn, do człowieka doskonałego, miary 
wielkości według pełni Chrystusa!” Werset 14, „Ludzie zwierzchnicy (pozycja głowy) nie zostaną poruszeni każdym powiewem nauki 
(doktryn), czy sztuczkami ludzkimi!” – „Zaprawdę, powiedział Pan Jezus, mój prawdziwy kościół nadejdzie razem i będzie taki 
jak to Pismo! Ef. 4:15, Lecz mówiąc prawdę w miłości, by wszystko mogło urosnąć ku Temu, który jest głową, ku Chrystusowi!”  
–  Tak,  werset  5  objawia,  „Jeden  Pan,  jedna  wiara,  jeden  chrzest!”  „I  wezwę  ich  w  jednym  duchu  i  położę  na  nich 7 
objawiających  duchów, by  poznać  tajemnice  wiecznego  Boga!  (Ap.  4:5  –  Ap.  10:3-4,7)  Tak,  prorok  Pana  Zastępów  jest 
namaszczony do prowadzenia i prowadzi ich z moją chmurą mądrości, idąc do tego, aż Pan powie wstąp tutaj!” (Ap. 4:1) – Kol. 
1:17-18, „ujawnia, że Jezus jest przed wszystkim. To mówi, że jest On Głową ciała, kościoła. I przygotowuje On przez te wiadomości,  
bardzo  silne  namaszczenie,  by  objawić  cuda  i  tajemnice  Boga!”  –  Werset  26  mówi,  że  „Nawet  tajemnica,  która  od  wieków  była 
ukrywana, teraz jest objawiona Jego świętym!” Kol. 2:3, „W którym, ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy!” Wielkie i wspaniałe  
rzeczy są prawdziwie przed nami. „On z pewnością broni twego powołania, byś był z Nim, w Jego końcowym pchnięciu i abyś był 
częścią Jego chwalebnych żniw! Jego tęczowa obecność rzeczywiście otacza Jego prawdziwą oblubienicę, najwyższa władza tronu!” (Ap. 
4:3 – Ez. 1:28)

Jego wybrani będą jak piękne kolorowe kamienie, tak, jak Izrael był dla niego! I Piotr 2:4 „Odrzucony wprawdzie przez ludzi, ale u  
Boga wybrany i cenny. Werset 5 wy również, jak żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia! Werset 9, Wy jesteście 
wybrani, królewskie kapłaństwo! Szczególni ludzie okazujący Jego chwałę! Ponieważ Jego ludzie będą królewskimi kamieniami Króla!” 
– „Słuchaj,  powiedział Pan, w ten sposób z Pism, które przeczytałeś zgromadzę Moich ludzi,  ponieważ jest to mój z góry 
zaplanowany zamysł, by wprowadzić ich na ich pozycje! Słuchaj, powiedział Pan, to stanie się w ten sposób, nawet dokładnie,  
jak to pismo, Ef. 2:20-22, „I zbudowani są na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym kamieniem węgielnym jest 
sam Jezus Chrystus; W którym cała budowla pasuje do siebie, wzrastając na świętą w Panu świątynię: Na którym też i wy się  
wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu!” – „Tak, powiedział Pan, posłuchaj głosu wiedzy, tak jak głosu 
mądrości! Czy nie czytałeś i nie zrozumiałeś tego Pisma. Główny kamień, który robotnicy odrzucili, stał się doskonał ą głowicą 
węgielną budowli. (Marek 12:10) – Tak, odrzucili oni to, co było doskonałe, otrzymując, to co nie jest doskonałe! Tak, nawet  
dzisiaj ludzie będą odrzucać Moich ludzi, będąc w błędzie i głupocie! Odrzucą oni kamienie na bok; lecz to, co jest głupstwem  
dla świata, tak, jak powiedział Paweł, jest prawdziwie wartościowe dla Pana Zastępów! A kamienie, które odrzucają, będą 
idealnie dopasowane do miejsca pod głową, najwyższy Bóg (Capstone) Głowica Węgielna! (Pan Jezus Chrystus!). Werset 11, 
Pan to sprawił,  i  jest to cudowne w naszych oczach!” – „Słuchaj,  powiedział Pan, bacz i  słuchaj,  ten list  został napisany przez 
autorytet  Ducha  Świętego,  w  proroczej  wiedzy  i  mądrości,  by  poznać  prawdę  dla  wybranego  ludu  w  przygotowaniach,  na  Moje  
przyjście i  by mogli oni wiedzieć i  aby byli kierowani wolą Pana; gdy moje ciało (wybrani) będzie gromadzone do boskiej  głowy  
przywództwa, Gwiazda Jasna i Poranna!” (Ap. 22: 16-17) Amen!

„Pan objawia, co robi i z całą pewnością pobłogosławi i zachowa Swoich ludzi! Chwalcie Pana, możesz właśnie poczuć słup i chmurę  
ognia idącą przed nami! Zjednoczmy się, pracujmy i módlmy się wspólnie za szybką i krótką pracę. Z pewnością, jest to nasz czas, by 
szybko działać, robiąc wszystko, co w naszej mocy!” „Także Pan ujawni nam znacznie więcej w nadchodzących dniach!” – „Na koniec, 
pamiętaj, Mądry buduje na skale!” (Mat. 7:24) – „Jezus powiedział, na tej skale wybuduję Mój kościół; a bramy piekieł go nie  
przemogą!” (Mat. 16:18) – „Raduj się w Jego obietnicach!”
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