
V2/10 Pan mówi… Powróćcie do Domu, wasz Ojciec wzywa! Otwórzcie Uszy 

18 kwietnia 2005 r. - Od Pana, naszego Boga i Zbawiciela - Słowo Pana wypowiedziane do 

Tymoteusza, dla wszystkich, którzy mają uszy do słuchania 

Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel… Przyjdźcie do Mnie, umiłowani; wyjdźcie i pokutujcie. W tym celu 

oddałem Moje życie jako okup, jako zapłatę w całości, za wasze grzechy z przeszłości, teraźniejszości i 

za grzechy jutra. Wyjdźcie, Moje owce, bo wam przebaczono w Mojej krwi ... 

Wyjdźcie i już więcej nie grzeszcie, a teraz przestrzegajcie wszystkich Przykazao Ojca. Bo nie ma 

większej miłości niż oddanie swojego życia za kogoś innego. Dlatego sprawcie, aby nasza miłośd była 

doskonała, słuchając Tego, który was stworzył i kocha… 

Kroczcie moimi śladami, umiłowani ... chodźcie za Mną! Słuchajcie Mego głosu i słuchajcie wezwania, 

ponieważ jest to wezwanie do życia, a także ostrzeżenie dla wszystkich, którzy mieszkają na ziemi.  

Przyjdźcie teraz i otwórzcie swoje uszy, słuchajcie głosu waszego Ojca i wródcie do Mnie; niech was 

ciągnie do domu. 

Odwródcie się od złych dróg i zostaocie podniesieni, bo Syn Człowieczy szybko nadchodzi, aby 

zgromadzid. Uciekajcie do domu Ojca; nie zostawajcie aby wami wstrząsnęło… 

Gdyż mówię wam prawdę, ziemia zostanie poważnie wstrząśnięta, wieże będą się kołysad, a 

fundamenty pod nimi zostaną wykręcone i wszystkie wzniosłe dzieła ludzkie upadną! 

Oto pycha ludzka zostanie pochylona w tym dniu, a arogancja człowieka zostanie złamana w jego 

upokorzeniu, i  tylko Pan zostanie wywyższony! Przychodzę bowiem stąpad, młócid, aż wszystko 

zostanie rozdzielone! ... Aż krew popłynie przez ziemię, aż do wysokości uzdy konia, tak jak jest 

napisane. Aż wszystko to co obraża zostanie usunięte, jak plewy zrzucane z letniego klepiska; dopóki 

nie znajdzie się ani jeden ślad niegodziwości, a Ja zakooczyłem! Dlatego znowu wam powiadam: 

odwródcie się od złych dróg; uciekajcie od całej tej niegodziwości! 

Albowiem Pan przychodzi z krzykiem i Bożym trąbieniem! Kto usłyszy wołanie?! Kto zostanie 

zgromadzony?! ... Mój ludu, hałas tego świata ogłuszył wasze uszy, sztuczne światło zaślepiło wasze 

oczy, wasze serca oziębły ... 

Umiłowani, porzudcie ten świat i przyjdźcie do Mnie; Jestem Mesjaszem, waszym Uzdrowicielem! ... 

We Mnie widzą ślepi i głusi słyszą. We Mnie uwięzieni dostają wolnośd! 

Tak mówi Pan Bóg… Biada tym, którzy nie przyjdą; biada, mówię im! Gdyż zapadła ciemnośd i wkrótce 

nadejdzie pełnia nocy, kiedy wszystkie światło zostanie zgromadzone i zabrane. Oto, nawet światło 

słooca, księżyca i gwiazd zostanie uderzone; a królestwo, krótkie królestwo tego, który pożera jak lew, 

nadejdzie… 

O, sztywne, najbardziej nikczemne pokolenie, uniżcie się i ucieknijcie od uwodzenia bestii i bądźcie 

chronieni przed tymi wszystkimi drapieżnymi wilkami! 



Albowiem tak mówi Pan ... Biada tym, którzy przyjmują uwodzenie, bo sąd spadnie z Nieba, spadnie 

mocno na ich głowy. 

A jednak Pan pozostawi resztkę, ze znakiem Świętego na czole, świadków, przez których będzie 

przemawiad Słowo Boże. Oni trzymają świadectwo YahuShua i przestrzegają Przykazao; poprowadzą 

was przez ogieo. 

Dlatego nie ufajcie żadnemu mężowi władzy, ani nie ufajcie żadnemu człowiekowi, który twierdzi, że 

jest Panem, bo oni już umarli; oto ich miejsce zostało przygotowane od samego początku… Bo jest 

tylko Jeden i Jedyny, który ma pełny i absolutny autorytet: JahuSzua HaMashiach, którego nazywacie 

Chrystusem i Jezusem, waszym Panem i Zbawieniem! W Nim bowiem objawiona jest pełnia Boża.  

Dlatego trwajcie w wierze, umiłowani, aż ujrzycie Pana zstępującego w obłokach z wielką mocą i 

chwałą ... Oto nadchodzi wasz Wybawiciel, i każde oko ujrzy Jego oblicze! ... Jest jak tysiąc słooc! 

Mówi Pan. 


