
FL/41 Pan wyjaśnia… Niezbędne Kroki do Waszej Wolności we Mnie 

16 sierpnia 2011 r. - od YahuShua Ha Mashiach, Tego, który jest nazwany Jezusem Chrystusem, 

Naszym Panem i Zbawicielem - Słowo Pana wypowiedziane do Tymoteusza,dla braci i sióstr w 

Chrystusie oraz dla wszystkich, którzy mają uszy do słuchania 

Brat w Chrystusie zadał to pytanie… Demony gawędzą z moją żoną. Panie, co mam zrobid? Prowadź 

mnie, YahuShua. Pomóż mi, Panie. Panie, widzisz. Ona myśli, że jej nienawidzisz, boi się Twojej 

nagany… YahuShua, proszę. 

[Pan odpowiedział] Mój synu, ona nie ma demona. Aby iśd naprzód, zerwad te wiążące więzi, trzeba 

najpierw zaakceptowad to, co się zrobiło i wyprowadzid to do światła, ponosząc pełną 

odpowiedzialnośd za te grzechy… Wówczas rozerwę ich więzy! 

Albowiem ten, kto nie bierze odpowiedzialności za swoje złe uczynki, nie może w żadnym wypadku 

postawid ich u Moich stóp i dopóki ktoś nie spotka się z ich bólem, nie mogę go uzdrowid. Obarczanie 

winą odwraca ramię, a niechęd krępuje serce. 

Jednak doskonała miłośd wyrzuca strach, a ten, kto Mnie naprawdę zna, ufa Moim drogom i przyjmuje 

Moją korektę. 

Bo bowiem Moja silna nagana jest dla zbuntowanych, a Mój wyrok spada na bezczelnych, ale Moja 

kara jest zarezerwowana dla niegodziwców, a Mój gniew jest gromadzony przeciwko wszystkim, 

którzy walczą przeciwko Mnie lub wyrządzają krzywdę Moim umiłowanym ... 

A jednak tak wielu, jak kocham, ganię i karcę, bo jestem Panem i nie zmieniam się. Umiłowana córko, 

przeczytałaś Moje słowa i spojrzałaś na Moją korektę. Najwyższy czas, abyś to otrzymała, najwyższy 

czas, abyś w tym chodziła, ponieważ dzieo już daleko zaszedł.  

Umiłowani, szukajcie tylko Mojej aprobaty i niech Moje spojrzenie wystarczy wam. Niech moje słowa 

uzdrawiają wasze serca i pragną tylko Mej uwagi, bo Moja miłośd się nie zmienia. 

I we wszystkim słuchajcie męża. Bo jeśli któraś nie może słuchad ziemskiego męża, którego widziała, 

to jak może byd posłuszna swemu Niebieskiemu Mężowi, którego nie widziała?… 

Uspokójcie więc wasze myśli i nie mówcie więcej o nienawiści, jak też nie popychajcie ręki przeciwko 

Mnie, ani nie udawajcie. Albowiem znam wszystkie wasze czyny, znam wasze wszelkie pragnienia i 

intencje, znam wszystkie wasze grzechy, nawet te jutrzejsze… To dlatego zstąpiłem w ciele, dlatego 

porzuciłem Moje życie, polecając Mojego ducha Ojcu… 

Moja miłośd się nie zmienia! ... I w tym są odpowiedzi na wszystkie wasze troski, bo 

zmartwychwstałem! ... A kiedy będę wystarczający, to naprawdę zobaczycie, wtedy będziecie mied 

spokój. Albowiem JESTEM KIM JESTEM i nie ma nikogo takiego jak Ja, mówi Pan. 


