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BOŻY CUD – POSŁUGA CAPSTONE 

„To dzień Bożych cudów, zbliżamy się do nowego posunięcia od Boga. To jest wszędzie stopniowe zbieranie się w jednoczące  
tempo pośród Jego ludzi! Bóg daje na czas Jego ożywienia i nikt Go nie poruszy, ani nie zatrzyma!”  Iz. 40:13, „Kto kierował 
duchem Pana? Kto w roli doradcy pouczał Go?” Iz. 46:10 objawia, „On obwieszcza z początku to, co ma przyjść, i naprzód  
to, co się jeszcze nie stało. Mówiąc: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę”  Iz. 41:10, „Nie lękaj się, bo Ja 
jestem z tobą; nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię, a także ci pomogę!”  Pisma mówią, „Ci, którzy czekają 
na Pana, odnowią swoje siły. Wzbiją się na skrzydłach jak orły; będą biec i nie zmęczą się”. Iz. 40:31 – Iz. 32:15, „Aż będzie wylany  
na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem!”

Widzieliśmy wypełnienie tego Pisma w Posłudze Capstone. – Zach. 10:1, „Proście Pana o deszcz w czasie późnego deszczu, 
Pan sprawia jasne chmury i daje im ulewne deszcze, daje każdemu, zieleń na polu”.  Widzieliśmy to przez fotografię Jego 
piękne obłoki w kolorze i  jasności Jego ducha jako deszcz na ziemi! Wiemy, że Jego ostateczny ruch jest blisko! Joel 2:21-28  
ujawnia wielkie wylanie na Jego dzieci, a następnie na Izraela. Werset 21, zauważ, mówi, „Nie bój się”, następnie mówi, „raduj się i  
wesel,  ponieważ Pan uczyni  wielkie rzeczy!”  Wersety 24 oraz 25,  „I  będą klepiska napełnione zbożem, a tłocznie będą 
opływały w moszcz i oliwę!” To wszystko to symbole różnej działalności Jego ducha i Słowa! – „A Ja przywrócę dla was lata, 
które strawiła szarańcza!” – „Zdecydowanie nadchodzi nowe ożywienie!” Werset 25, oznacza przywrócenie stanu początkowego! 
Wszystkie dary, owoce i siła będą ożywione w jedności Jego ducha! Krzyczcie – krzyczcie!” „Zauważ, to mówi, że Pan dokona 
wielkich  rzeczy!”  „Nowe  rzeczy  nadchodzą,  wielkie  przebudzenie,  by  przygotować  Jego  ludzi  na  pobranie!”  „Tak 
powiedział  Pan!”  –  „I  nastąpi  pęknięcie chmury z  pojawieniem się  Jego  obecności,  oblubienica przygotuje  się  przez  
namaszczenie,  dary  i  Słowo  pokrywając  ją  w  Jego  świecące  prawdy!”  Pan  ma  posługę  Capstone  we  wszystkich  swoich 
siedzibach mocy! „Jego słup ognia będzie nas prowadził, a Jego obłok jest nad tym! Jego gwiazda była widziana tutaj wiele razy!” 
Gwiazda Chrystusa była widziana w czasie Jego pierwszego przyjścia, Mat. 2:2, na wschodzie; jest położona na zachodzie wraz z  
oblubienicą pogan oraz głową Capstone!” „Będzie widziana ponownie, Ap. 22:16, jasna i poranna gwiazda! Niebiańskie światło, 
nieśmiertelny stojący Bóg, rzucający cień na swoich prawdziwych ludzi!”

„Mieliśmy wcześniejszy deszcz ożywienia, ale nastanie prawdziwy późniejszy deszcz duchowo krzepiący w naszych czasach – 
pojawia się teraz!” Iz. 28:10-12, który im rzekł, „To jest odpoczynek! Dajcie wytchnąć strudzonemu! To jest wytchnienie! 
Ale nie chcieli słuchać!” „Ale ludzie Boga usłyszą i teraz otrzymają spokój i pokrzepiające posunięcie! Wzbiją się jak orły na 
wietrze  ducha!”  Werset  16,  „Będą mieli  wsparcie  u  drogocennego kamienia  węgielnego,  pewny fundament”.  –  „Pamiętamy o 
przyjściu wielkiego wylania, gdy Eliasz wszedł do górnej Izby – pojawiły się cuda”. Kiedy 120 było w górnej Izbie, powiew Ducha  
Świętego  pokrył  ich  w  wielkiej  mocy  –  ożywienie!”  „I  wielkie  poruszenie  pojawi  się  ponownie  w  cudach,  oraz  ogromne 
przywrócenie pełne Bożej  mocy!”  Iz.  43:18-19,  „Nie wspominajcie wydarzeń minionych,  Oto Ja  dokonuję rzeczy nowej; 
pojawia się właśnie; czyż tego nie spostrzegacie? – Otworzę też drogę na pustkowiu i rzeki na pustyni!” – „Bo rozleję 
wody po tym kto jest spragniony i zdroje po wyschniętej ziemi. Wyleję Ducha mego na twoje nasienie i błogosławieństwo 
moje na twych potomków!” (Iz. 44:3)

„Powtórka  z  „księgi  Dziejów  Apostolskich”  powraca,  by  oczyścić  Jego  kościół  i  by  przyoblec  ich  mocą,  by  zachować  Jego  
wybranych z dala od pokus przychodzących w światowym systemie (pułapka)! Wielu odejdzie, ponieważ zwrócą się o pomoc do 
Systemu  Światowego,  o  przyjemności,  finanse  i  jedzenie,  itd.,  zamiast  zjednoczyć  się  z  Jezusem  w  deszczu  ożywienia!”  „On  
odpowie na potrzeby swoich ludzi podczas niedoboru i ekonomicznego kryzysu, bez wątpienia będzie to pokusa dla wielu, by  
poddać się systemowi antychrysta! To będzie miało miejsce tuż przed odejściem Oblubienicy!” –  Iz. 26:20, „Wejdź więc mój 
ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą! Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie!”

Bóg błogosławi, kocha i chroni cię,
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