
ML/2 YahuShua mówi… Jestem w Tobie Zakochany, Czy Jesteś We Mnie Zakochany? 

19 sierpnia 2010 r. - Od YahuShua HaMasziach, Tego, który nazywa się Jezusem Chrystusem, Naszym 

Panem i Zbawicielem - Słowo Pańskie wypowiedziane do Tymoteusza w czasie Społeczności 

Internetowej, Brata w Chrystusie i Wszystkich, którzy mają Uszy do słuchania. 

 

Brat w Chrystusie zadał to pytanie, podczas męskiej wspólnoty… „Mówi, aby odpuścić, być złamanym, 

poddać się… Jak to zrobimy? Jak się do tego zabrać? 

[YahuShua odpowiedział] 

Dopóki ktoś się nie podda, nie może odnieść sukcesu… Kiedy ktoś zostanie całkowicie pokonany, 

będzie miał pełnię Zwycięstwa, mówi Pan. Mój synu, jaką mocą Piotr chodził po wodzie? W jaki 

sposób zostaniesz zniszczony? ... Proś o Mnie, a ja na pewno to zrobię. W jaki sposób człowiek jest we 

Mnie zniszczony?… Odpowiedz, jeśli wiesz. 

Ustąp, mój synu!… Porzuć wszystko… Przestań tak mocno trzymać się tego, co musi przeminąć… 

Jestem wystarczający! 

Co takiego powstrzymałem w Mojej pasji?!… Nazwij to, jeśli jesteś w stanie… Umiłowani, o Moi 

najukochańsi synowie, porzuciłem wszystko! Na jakiej podstawie pozwoliłem na zniszczenie Mojego 

ciała?… Umiłowani, odpowiedzcie!… Zostałem zniszczony z powodu Mojej miłości do was! Porzuciłem 

wszystko z powodu Mojej miłości do ciebie… KOCHAM CIĘ! 

I przez to, tylko, musisz zostać zniszczony; i z tego powodu, tylko, musisz także porzucić wszystko… 

MIŁOŚĆ!… Moja miłości… MIŁOŚĆ… Moc Mojej miłości… Nabożeństwo twojego serca, twoje 

najgłębsze pragnienie urzeczywistniło się… Pełna realizacja KIM JESTEM… 

Albowiem serce moje jest ogniem trawiącym! A kiedy weźmiecie Mnie w pełni, wtedy i tylko wtedy 

będziecie oczyszczeni. Bądźcie zniszczeni w Mojej miłości… Płacz, zawodź, cofnij się … 

Nie powstrzymuj więcej! Jestem w tobie zakochany!… Zakochałeś się we Mnie? Czy jestem Twoją 

jedyną i Tylko Jedyną Pochłaniającą Pasją? Czy twoje serce płonie w twojej klatce piersiowej, na 

wzmiankę o Moim imieniu? 

Czy łzy napełniają wasze twarze, rozważając Moją miłość? Czy jesteś zagubiony, gdy z dala ode mnie? 

Czy wiesz, jak się czuję?… Moi synowie, czy zastanawialiście się, jak Ja się czuję?… Umiłowani, nie 

jestem spełniony, kiedy Moi umiłowani opuszczają Mnie! 

Moje serce pęka, kiedy Moje dzieci zapominają o Mnie. Rozpala się mój gniew, a moja zazdrość płonie 

jak wściekły ogień, gdy Moi umiłowani są uprowadzeni! ... Czy nie rozumiesz, jak Jestem poruszony 

przez ciebie? 

Jesteś Mój!… Uczyń mnie także Twoim. Pytaj!… Bo ja jestem Nim. Odpuść… Poddaj się … Jestem 

wystarczający… Mówi Pan. 


