
V3/18 YahuShua, Zwany Jezusem, Jest Darem…  

Błogosławieni, Którzy Go Znają i Akceptują 

1/4/06 Od Pana, naszego Boga i Zbawiciela - Słowo Pana wypowiedziane do Tymoteusza, dla 

wszystkich, którzy mają uszy do słuchania 

Tak mówi Pan… 

YahuShua jest Mesjaszem, Mashiach mojego ludu… 

Jak pozbawione złudzeo baranki, wszystkie wędrowały i kroczyły własną drogą, gubiąc się w świecie 

samolubstwa i chciwości, pełnym wątpliwości, zawsze zwracając uwagę na oszustwa światowych 

ludzi, goniąc za pragnieniami zepsutych serc. 

Moje dzieci, tak, wszystkie dzieci tej Ziemi, słuchajcie Mnie i zrozumcie: Jestem Bogiem waszych 

ojców, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba ... Z którego pochodzi Dar i Zbawienie ludzi, 

Mój jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, Jeszua Mesjasz… Pan nad całym stworzeniem. 

Szukacie w świecie dowodów, kopiąc w piasku, karmiąc się doktrynami ludzi w dzieo iw nocy, 

napełniając wasze umysły zepsutą wiedzą o człowieku, licznymi książkami i dialogami intelektualnymi, 

w próżnej próbie zrozumienia Boga… Wszystkie wasze czyny są marnością, zrodzoną z arogancji! 

O, zagubione owce, dlaczego wędrujecie?… Jestem blisko was; szukajcie  w waszych sercach i 

poznajcie Mnie. Bo dałem wam wszystko, czego będziecie potrzebowad, przez wielu Moich sług i 

proroków. Są w doskonałej zgodzie, pisząc wszystko w Pismach Prawdy. Bo chleb i wodę dałem wam 

jako mięso dla waszego ciała, ale Pisma Prawdy podtrzymają was do życia wiecznego… Gdybyście 

tylko wierzyli i żyli tym, co wypływa z ust Ojca i spełnia się w Synu Zbawienia. 

Słuchajcie zatem i spełnijcie swoje uroczyste pragnienie posiadania dowodu, bo Ja wam go dałem, 

abyście uwierzyli… Mój Syn jest Słowem, tak jak Ja jestem Słowem. A jeśli Jesteśmy Słowem, to On 

musi wypełnid wszystko, co Słowo mówi o Nim. A jeśli spełni wszystko, co mówiłem o Nim, poprzez 

pokolenia i pokolenia które nadejdą, dlaczego zatem nie wierzycie, że JEST TYM  KIM JEST?… 

Żałujcie, w Jego imię zatem i zostaocie podniesieni! Opierajcie się Prawdzie i bądźcie osądzeni! 

Podnieście pięśd przeciw Niebu i zgromadzcie się przeciwko Świętemu Izraela, a już was nie będzie, 

zostaniecie zniszczeni i pochłonięci przez to, czego nie chcecie usłyszed! SŁOWO BOŻE!… 

Które wypływa z ust Tego, który jest także Słowem, zabijając wszelką wrogośd w tych suchych i 

spieczonych ziemiach, okrywając je szkarłatem, nie pozostawiając żadnego półśrodka ani podziału ... 

Oto wszystko zostaje zmiecione i przywrócone do sprawiedliwości, na wieki wieków! 

Takie jest dziedzictwo świętych… 

Odpocznek i chwała w obecności Baranka, 

Który będzie ich Pasterzem, na zawsze ... 

Życie bez kooca - Amen… I Amen. 

YahuShua jest Jego imię! 


