
ML/51 Duma Idzie Przed Upadkiem 

8 lutego 2011 r. - Od Pana, naszego Boga i Zbawiciela - Słowo Pana wypowiedziane do Tymoteusza 

podczas społeczności online, dla małej trzody Paoskiej i dla wszystkich, którzy mają uszy do słuchania 

Tak mówi Pan… 

Dlaczego gubisz się w upale prześladowao, trzodo? A jak się dziwisz, gdy odsuwasz się od prawdy, gdy 

chodzisz w nieposłuszeostwie? ... Czy duma ludzi nie ujawniła takich rzeczy? ... Gdzie jest wasze 

zaufanie?! ... 

Czy może zapomnieliście o wiedzy Boga, której was nauczyłem, i o tym, co pokazałem jawnie, nawet o 

tym, co zostało postawione przed oczami tego niemądrego i podstępnego pokolenia?!… JESTEM 

PANEM! 

Wasz brat pozostaje Moim synem, a ja rzeczywiście pójdę za nim… Surowo karząc WSZYSTKICH, którzy 

wprowadzają w błąd Mój lud, nawet chorobą i śmiercią. A jednak mówię wam tę prawdę, której żaden 

z was nie zrozumiał: czyż nie ofiarowałem waszemu bratu powołania i nie dałem mu wiele korekt, tak 

jak dobry ojciec czyni z synem?… Jednak moi synowie dorośli i muszą wybrad byd posłusznymi. 

A co mam uczynid, gdy Moi synowie wybiorą własną drogę, uciekając daleko ode Mnie, aby 

zmarnowad to, co im dałem?… Pozwolę im odejśd, Pozwolę im uciec daleko, Pozwolę im czynid 

wszystko, co zamierzali zrobid w swoim umyśle... dopóki nie będą mogli biec dalej ... 

Stojący nieruchomo z falowaniem w klatce piersiowej, z tymi wszystkimi gorzkimi oszustwami, które 

wyniszczają ich, z ich dumą mocno ich obciążającą ... W tym to czasie ciężko padają na ziemię, 

pochłaniając kurz jako jedzenie i kwaśne wino do picia. Potem zatrzymają się i zastanowią, odwracając 

się, by spojrzed ... I tam będę stał, czekając na nich, ale tylko jako mała kropka na odległym teraz 

horyzoncie. 

Posłuchajcie i zrozumcie… Moment, w którym pycha wkracza w człowieka, i moment, kiedy staje 

przede Mną, by spojrzed gdzie indziej, to ten sam moment, w którym moja ręka jest zdjęta. Albowiem 

wam pokazałem, Moi słudzy, co jest dobre, i to czego wymagam: abyście postępowali sprawiedliwie, 

miłowali miłosierdzie i pokornie chodzili z Bogiem. Ale jak można patrzed na Moją twarz, patrząc gdzie 

indziej, szukając chwały dla siebie? I jak ten, kto przede mną stanął, kroczy Moimi śladami?… 

Umiłowani, jak ten, kto ucieka ode Mnie, aby kroczyd inną ścieżką, weźmie Moją rękę? 

Dlatego rzeczywiście pójdę za nimi, ponieważ zostali wprowadzeni w błąd… Ich duma pozostawia 

szeroko otwarte drzwi do uwodzących duchów i kłamliwych języków ludzi u władzy. I tak najpierw 

muszą się bardzo potknąd i upaśd na ziemię, padając mocno bez wydechu… Z objawieniem błędu 

wypełniającym ich umysł, gdy błyskawica rozprzestrzenia się przez ciemne niebo… Ich serce pomija 

rytm w ich dudniącej klatce piersiowej. 



A potem, kiedy głośno płaczą i wykrzykują Moje imię w prawdziwej pokucie… Patrzcie, jak szybko 

wbiegam! Oto nadciągnę do nich szybko, w jednej chwili zamykając odległośd… Przekraczając tę 

ogromną przepaśd, którą sami ustalili między nami… 

Oto tchnę na nich, a oni napiją się Mnie! I już nigdy więcej nie odejdą ode Mnie, odtąd i na wieki! 

Gdyż Ja jestem Panem, który króluje! ... Panem, który daje i zabiera, zgodnie z tym, co objawione jest 

w ludzkich sercach ... Panem, który wywyższa i poniża ... JAHWEH, który sprawia, że coś istnieje, On 

również powoduje ustanie! ... 

Tak, jestem YahuShua, który jest potężny, aby zbawid!… ODNOWIENIE WSZYSTKICH RZECZY!… On, 

dzięki któremu wszystko składa się i ma życie… Jedyny Pan Zastępów… JAHWEH JEJ! 


