V7/18 Pan Mówi ... Gdzie Jestem, Ludzka Moc Nie Działa, Bo Ja Pokonałem Świat
2 grudnia 2007 r.- Od Pana, Naszego Boga i Zbawiciela - Słowo Pana wypowiedziane do Tymoteusza, dla
Tymoteusza, i do wszystkich, którzy mają uszy do słuchania.
Tymoteuszu, słuchaj słowa Moich ust i pisz, jak JA nakazuję Ci, mówi Pan, abyś słyszał i wiedział, abyś mógł
zobaczyć i zrozumieć. Albowiem czas nadszedł, tu jest, kiedy rozprowadzę Słowo Moje za granicą, nawet
między wszystkimi narodami, nawet między poganami i wierzącymi; wśród miast i wsi, pośród miast,
nawet na wszystkich wyżynach, zostanie wysłuchany.
Posłuchajcie słowa Moich ust i zrozumcie ... JESTEM PANEM ... Ze Mną, nic nie jest niemożliwe ... Ufajcie
więc Mi, tak jak Ja wam nakazuję, a zaczniecie prawdziwie poznawać Mnie i Moją moc.
Oto uczynię przed wami nową rzecz, nowe i potężne dzieło, którego nie widziało to pokolenie, ani ucho nie
słyszało, ani nie weszło w serce człowieka, ani sobie nie wyobrażał. Dlatego czekajcie na Pana, we wszelkiej
cierpliwości i wierze, z wszelkim zaufaniem. Bo choć wydaje się, że się zwleka, nie spóźni się, to na pewno
nadejdzie. A kiedy nadejdzie, sprawi to, że uszy tego ludu będą swędzieć; tak, nawet wszyscy, którzy o
tym usłyszą, każdy, kto usłyszy i uwierzy, będzie drżeć.
A ci, którzy go ujrzą, zapłaczą, a twarze ich pobladną ze strachu. Ci zaś, którzy mają mądre i pokutne serce,
upadną i oddadzą Mi chwałę; będą składać pochwały w Moje święte imię ... I wszyscy poznają: JAM JEST
PAN, od najmniejszego aż do najsławniejszego.
Synu człowieczy, daj się ukłuć w sercu i przyjmij moją miłość, i wiedz, że jestem z tobą, aby cię uwolnić.
Dzięki tobie Mój głos rozbrzmiewać będzie na całej ziemi, nawet w najdalszych zakątkach. Bo Ja jestem
Panem, a Ja jestem Tym, który tego dokona ... Tak, Ja też, zrobię to!
A ty, o synu człowieczy, Ty, Tymoteusz, Mój sługa, upadniesz, oddasz pokłon i dasz mi doskonałą chwałę;
będziesz wołać, z pewnością zaśpiewasz. Wtedy już się nie potkniesz. Gdyż poznasz, nawet do głębi serca,
do napełnienia twojej duszy, że JESTEM KIM JESTEM ... A ty, nawet ty, o synu człowieczy, rzeczywiście
jesteście prorokiem Najwyższego Boga.
Oto wyjdziesz, ty i twój brat z tobą ... I rozpowszechnisz Moje Słowo wśród tłumu, tak jak ci pokażę ... Będą
walczyć przeciwko tobie, sprowadzą na ciebie wszelkie kłamstwa i fałszywe oskarżenia, ale oni nie
przemogą cię w żaden sposób.
Oto wyruszysz wolny i pójdziesz, dokądkolwiek Ja cię poślę, i nikt cię nie dotknie ani nie pokona; ponieważ
Ja Sam jestem z tobą i Ja Sam cię zasłaniam. I nakarmisz wszystkie te rozproszone trzody słowem Moich
ust, zarówno małych, jak i wielkich, bogatych i biednych, więzniów i wolnych.
Nawet do Mojej trzody, wybranych i tych, którzy są poddani ogniu, rafinowanych, wyślę cię . Nawet do
trzody rzezi, dumnych i jędrnych kóz, nawet do nich poślę cię, abyś im służył Moim Słowem i moją ostrą
naganą. Bez względu na to, czy będą słuchać, czy nie, to na pewno sprawię, że Moje Słowo będzie sławne.
I wielu, którzy o tym usłyszą, będzie cię szukało.

Nie bój się, jestem z tobą, na pewno cię wybawię. Bo sprawię, że przemówisz, a kiedy indziej odbiorę ci
mowę. Sprawię, że będziesz błogosławić, i sprawię, że będziesz przeklinać. Obserwuj, ty będziesz
wybaczać i święcić, i będziesz potępiać i wyrzucać. Nawet Ja Sam dokonam tych rzeczy poprzez ciebie, i w
Moje Imię one się spełnią ...Wtedy oni się dowiedzą, JA JESTEM PANEM, i prorok był wśród nich.
A wszyscy, którzy uwierzą i przyjdą do ciebie, tych będziesz błogosławić, a Ja ich uzdrowię; nawet wszyscy
będą uzdrowieni i uświęceni w oczach ludzi ... Wtedy oni poznają: JA JESTEM PANEM. A ty, o synu
człowieczy, nawet ty, pokorny i skruszony człowieku , będziesz znany jako prorok i posłaniec Najwyższego
Boga, Boga Izraela ... Sługa i winiarz, rolnik, przyjaciel YahuSzua, Tego, który jest nazywany Jeszua i Jezus,
Pan i Zbawiciel.
Albowiem przez Niego i w imieniu Jego uczynisz te rzeczy, i w Nim moje imię będzie uwielbione ... Gdyż On
przyjdzie i będzie żył w tobie w pełni, wypełniając ciebie, trzymając twoją rękę ... Słuchaj, moje Słowo jest
Jego Słowem, To Słowo ... Przyjdzie aby pozostać w twoichch ustach, nawet twoich braci.
Wasze serca zapłoną ogniem Mojego ducha, gdy moc Świętego wejdzie do środka, a światło Jego
obecności pojawi się w twoich oczach niczym płomienie ognia. Żadna broń przeciwko tobie nie zwycięży;
czy kute z metalu, przymocowane do patyka, czy zrobione z kamienia, żadna broń wykuta przez człowieka
nie wyrządzi ci krzywdy. Ani jedno słowo mówione przeciwko tobie nie będzie owocne, bo sprawię, że
obalisz wszelki język i odrzucisz każde aroganckie i dumne spojrzenie od tych, którzy cię oskarżają. JAM
JEST PAN.
Tak mówi Święty Izraela ... Nikt nie może stanąć przeciwko Mnie, wszyscy upadną! Nie jestem bowiem z
tego świata, chociaż został przeze Mnie stworzony. Moi synowie, jesteście z tego świata, ale zgromadziłem
was poza światem, abyście byli połączeni ze Mną i przynosili chwałę memu imieniu, oprócz tego świata.
Dlatego wielu będzie was nienawidzieć z tego powodu. Będą próbowali was zniszczyć, tak jak chcieli
zniszczyć Mnie, ponieważ ONI pozostali w związku małżeńskim z tym światem. I chociaż wy również
byliście z tego świata, nie należycie już do niego ... Jesteście Moi.
A jeśli jesteś Mój, to z pewnością wyślę cię, i Ja Sam pójdę z tobą ... I choć jesteś na świecie, to będzie tak,
jakbyś nie był na tym świecie, ponieważ ci na tym świecie podlegają jego mocy ...Spójrz, Ja pokonałem
świat!
A jeśli pokonałem świat, to Ja także wykradnę tych, którzy są Moi, i już nie będą na tym świecie. Ale wy,
moi synowie, wy będziecie na tym świecie, ale moc świata w żaden sposób nie pokona was, bo JA będę z
wami ... I gdzie JA jestem, ludzka moc w ogóle nie ma znaczenia, bo JA pokonałem świat!
A jeśli zwyciężyłem świat, to także okradnę go z jego władzy nad tymi, którzy są Moi. Nie będzie miał
żadnej mocy, tylko tyle, ile jest mu dane, aby Pismo mogło się wypełnić ... Umiłowani, pokonałem świat! A
ci, którzy Mnie znają, należą do Mnie i żyją we Mnie, a Ja w nich; i nad nimi ludzka moc nie ma władzy!
Niezależnie od tego, czy zostaną wzięci, czy pozostaną, Moja wola się spełni, tak jak wola Ojca dokonuje
się przeze Mnie.
Ojcze Święty, niech Twoja wola spełni się na Ziemi tak jak i w Niebie! ... Będę do nich wołać, i gromadzić;
Będę niszczyć i wypierać; Odnowię ... ZROBIE Z NICH JEDNO! ... I będą jednym we Mnie, tak jak Ja jestem
jedno w Tobie, z nimi w Nas. Amen ... I Amen.

