
V5/19 KTO JEST PIERWSZY W TWOIM ŻYCIU? 

24 maja 2008 r. - Od YahuShua Hamaszijach, Tego, który jest nazwany Jezusem Chrystusem, Naszym 

Panem i Zbawicielem - Słowo Pana wypowiedziane do Tymoteusza, do Jego braci w Chrystusie i do 

Wszystkich, którzy mają uszy do słuchania. 

Moi umiłowani, których nazwałem Moimi przyjaciółmi, ufajcie Mi ... Przestańcie zapierać się mojego 

imienia i przestańcie ukrywać Moje uczynki. Wezwałem was, Ja nawet zrobiłem te wszystkie rzeczy. 

Jednakże wy zachowujecie tajemnicę tego, co Ja powiedziałem aby ukazać wszystkim, i uciszyliście to, 

co Ja nakazałem aby trąbić ... 

Nawet do zamknięcia waszych ust na prośbę innych, mówiących łagodnym tonem, mówiąc: "Cicho, 

aby inni nie usłyszeli", kiedy Ja powiedziałem: "Krzyczcie o tym z dachów". 

Przeto uważajcie na Mój głos, obejmujcie prowadzenie Mojego ducha i czyńcie to, co jest dobre i 

słuszne w Moich oczach ... 

Głoście prawdę! Mówcie głośno! 

Już nigdy więcej nie ukrywajcie tego, co robicie, jakbyście się wstydzili. Bo choć mówicie: "Ja będę 

zachowywał spokój", nie ma pokoju! I tym niemniej w głębi serca powiedzieliście: "Będę służył w 

sekrecie", Ja  powiem wam prawdę, z pewnością Mnie się wyparliście! Dlatego, Moi synowie, niech 

twoje "Tak" będzie "Tak" i twoje "Nie", "Nie", jak jest napisane; bądź posłuszny, albo nieposłuszny. 

Moi synowie, kto jest pierwszy? Mówicie, że Ja jestem, a mimo to staracie się trzymać tego, co 

przemija, aby utrzymać pokój, który już minął - nie zdając sobie sprawy, że służy to jedynie opozycji w 

ujawnieniu prawdy, że nie umieściliście swoich żon ani lęku przed walką ponade Mną, ale siebie! 

Przetoż przepasujcie biodra swoje, jak mężowie, i służcie Mi w szczerości i prawdzie, albo Mi nie 

służcie. Bo o wiele lepiej jest nic nie robić, niż zapierać się Mnie przez ukryte uczynki i mroczne 

przemowy. Nie próbujcie usprawiedliwiać się przez fałszywe i błędne przypowieści, których nie 

odebraliście ode Mnie. 

Albowiem nie macie do czynienia  z dziećmi, ani z tymi, którzy udają ignorancję, ale z tymi z waszego 

domu, dla których mieliście być głową. Tak więc to wy jesteście winni, moi synowie. Bo dzięki swoim 

działaniom dodaliśce do ich dylematu, bo zamiast tego powiniście szybko nastawić wszystkie te 

krzywe ścieżki prosto! ... 

Czy może zapomniałeś te słowa: "Ktokolwiek wyzna Mnie przed ludźmi, Ja również przynam siędo 

niego  przed moim Ojcem, który jest w Niebie. Lecz ktokolwiek zaprze się Mnie przed ludźmi, ja też 

zaprę się go przed moim Ojcem, który jest w Niebie. Nie myślcie, że przybyłem, aby przynieść pokój na 

Ziemię. 

 



Nie przyszedłem, by przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem postawić człowieka przeciw ojcu jego, 

córce przeciw jej matce, i synowej przeciwko teściowej; a wrogami człowieka będą członkowie jego 

domostwa. Bo ten kto kocha ojca lub matkę, bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. A kto kocha 

syna lub córkę, bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I ten kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za 

Mną, nie jest Mnie godzien. 

Ten, kto znajdzie swoje życie, straci je, a ten, kto straci swoje życie dla Mnie, znajdzie je. Ten, który cię 

przyjmuje, Mnie przyjmuje, a ten, który Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Ten, kto 

przyjmuje proroka, w imię Proroka, otrzyma nagrodę proroka. A ten kto przyjmie sprawiedliwego, w 

imię Prawego Człowieka, otrzyma nagrodę Sprawiedliwego"? 

Tak więc, to, co powiedziałem Piotrowi, mówiętakże do ciebie... Czy kochasz Mnie bardziej niż te? ... 

Zatem nakarmij Moje owce i zajmij się Moimi barankami ... Mówi Pan 


