
RAJ – BOŻA MĄDROŚĆ

„Pisaliśmy o niebiosach Boga i Jego pięknym stworzeniu. I Jezus powiedział raduj się, że twoje imię jest zapisane w niebie!  
Wkrótce, pewnego dnia, zabierze On swoich wybranych i zrozumiemy wszystko o Jego tajemnicach i wspaniałych tajemniczych 
dziełach! – Wierzymy, że Pan wkrótce nadejdzie w naszym pokoleniu! – Nie zobaczysz wcześniej ogłoszenia w gazecie, radiu czy  
telewizji. Mogą oni nadać prognozę pogody i burz w radiu i w telewizji, ale to będzie niespodzianką! . . . Jezus właśnie powiedział 
nam, dlatego czuwajcie, bądźcie także gotowi, ponieważ przyjdzie On w godzinie, o której nie myślicie!” (Mat. 24:42-44)  – 
„Ale On jest i ujawni porę tym, którzy są duchowo przebudzeni!”

Ostatnio było dużo mówione o naukowcach, którzy wywiercili dziurę na około 9 mil w dół skorupy ziemi, powiedzieli oni, że  
słyszeli krzyki i głosy! Niektórzy myśleli, że dokopali się do piekła! (Stało się to na Syberii). – Naukowcy byli przestraszeni, że  
wypuścili złe moce z piekieł na powierzchnię! – Wiadomości podały, że nie wiedzieli oni dokładnie, co się wydarzyło! – Z jednej  
strony, jest to trochę trudne by wyobrazić sobie jak oni to zrobili; ponieważ Jezus jest jedynym, o którym wiemy, że posiada 
‘klucze’ do piekieł! (Ap. 1:18) -  Jezus powiedział, „Oto jestem żyjący na wieki wieków: i mam klucze piekła i śmierci!”  – 
Zatem musimy zostawić takie wiadomości, jak ta w rękach Pana!

„Przedyskutujmy różne części Raju. Ponieważ jest wiele tajemnic i sekretów dotyczących tego miejsca świętych! . . . Wiemy, że  
apostoł Paweł został zabrany do trzeciego nieba; i widział najbardziej niesamowite rzeczy w tej części Raju! I rzeczywiście nie  
wolno mu było mówić o tym wszystkim, co widział! – To było takie cudowne, najwyraźniej Pan nie chciał, by szatan czy świat  
wiedzieli cokolwiek o tym konkretnym miejscu! Pisma mówią, Raj, miejsce wiele mieszkań! I zostało to przygotowane przez 
ręce Pana Jezusa!” (Łukasz 16:22) „Łazarz przecierpiał wiele, lecz w czasie śmierci poszedł on do Raju! – Wiesz, że według Pism, 
jest część Raju dla tych, którzy odeszli wcześniej i przebywają w miejscu czekania! – Kiedy człowiek umiera, jest natychmiast w 
obecności Pana! (Koh. 12:7 – II Kor. 5:8)

„Aniołowie zabierają sprawiedliwych po śmierci do Raju! (Łukasz 16:22) – Skruszony złodziej znalazł miejsce w Raju wraz z  
Jezusem . . . Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze Mną w Raju! (Łukasz 23:43) - Także Drzewo Życia jest w części Raju zwanej  
Środkiem Raju Boga!” (Ap. 2:7) – „Posłuszni wejdą w bramy miasta Raju!” (Ap. 22:14) „Więc widzimy, że w innej części Raju 
znajduje się piękne Święte miasto! – Człowiek ledwo może opisać wspaniały blask w jego murach żywej chwały. Kolorowe 
poza naszą wyobraźnią! Świecące i olśniewające miejsce przygotowane z Bożej mądrości! – Wiesz, że w końcu ludzie Boga 
poczują się jak w domu!”

„Księga Apokalipsy nie opisała wszystkich sekretów i rzeczy o Raju, ponieważ jest to zachowane, by objawić Jego wybranym 
ludziom! Och, cóż za objawienie oni otrzymają. Pisma mówią, to nie mieści się w sercu i myśli człowieka, co przygotował dla 
tych, którzy Go kochają!”

„Pytaniem często zadawanym jest, Czy rozpoznamy tam naszych ukochanych? – Tak, powiedział Paweł, Ale wtedy poznam, tak  
samo, jak zostałem poznany!” (I Kor. 13:12) – „I z pewnością, zdecydowanie rozpoznamy Jezusa! – Zatem widzimy właśnie teraz  
jest nasz czas, by świadczyć i wygrać jak najwięcej dusz dla Jezusa, tyle ile możemy! Ponieważ są wyjątkowe nagrody dla tych, 
którzy  robią  wszystko,  co  mogą,  by  pomóc  innym  w  otrzymaniu  zbawienia!  –  A  to  jedno  wiemy,  że  aniołowie  są  zajęci  
oddzielaniem sprawiedliwych od świata!” (Mat. 13:49) – „I wkraczamy w środek większego odrodzenia, gdzie On przygotuje nas  
całkowicie na pobranie!”

„Zgodnie z dowodowymi znakami i  wypełnieniem się wielu proroctw,  wiemy,  że zobaczymy wypełnienie się tych Pism w 
naszym czasie”. – (I Tes. 4:16-17), „Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a  
zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, będziemy porwani w powietrze z nimi, na obłoki  
naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem!”

„Biblia mówi, dlatego nie odrzucaj swojej ufności. I możemy zobaczyć, jak ważna jest nasza wiara odnośnie obietnic Pana! . . .  
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia!” (Rzym. 10:9-10) „Jak wielka  
jest  nadzieja  chrześcijan  ponad wszystkimi  innymi  fałszywymi religiami,  które  nic  potrafią  niczego zbawić!  –  Wierzą  oni  w  
bożków, Buddę, wizerunki, letnie systemy, błędne doktryny itd. Lecz chrześcijanie posiadają prawdziwy dowód; Słowo Boże!”

„Możemy również powiedzieć,  że  w odpowiednim czasie,  Bóg objawi  swoim świętym,  co posiada On w innych częściach  
Wszechświata, które zostały ukryte z pola widzenia. Z pewnością wiele ich części jest zamieszkana przez pewnego rodzaju życie i  
tak dalej i po pobraniu, objawi On swoim wybranym ich obowiązek i resztę swoich planów na wieki w wieczności! – Raduj się, że 
wiesz i rozumiesz te rzeczy i bądź przygotowany w swoim sercu, by być gotowym o każdej porze!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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