
V2/14 Pan mówi… Wykorzystaj Ten Tydzieo, Aby Się Oczyścid… Oczyśd Swoje Serce! 

25 kwietnia 2005 r. - od YahuShua Ha Mashiach, Jezusa Chrystusa, Naszego Pana i Zbawiciela - Słowo 

Paoskie wypowiedziane do Tymoteusza, dla Tymoteusza i dla wszystkich, którzy mają uszy do 

słuchania 

Tak mówi Pan do Swego Sługi… Słuchajcie i miejcie zrozumienie, Tymoteusz… Tylko ci, którzy wierzą, 

będą obchodzid to święto, tylko ci, którzy potrzebują oczyszczenia i otrzymali, zachowają ten szabat; i 

będzie im to pamiątką, czasem refleksji i podziękowania. 

Jednak niewinni nie potrzebują, bo pozostają czyści; mimo to musicie uczyd swoich młodocianych, gdy 

osiągną pełnoletnośd ... Nauczcie ich o Moich uczynkach, aby poznali Moją miłośd; pomóżcie im 

zrozumied, gdy nauczą się chodzid Moimi drogami. 

Podczas świąt nie wykonujcie żadnych prac dla domu ani firmy. Czyocie tylko to, co jest konieczne dla 

was i waszej rodziny, rozpoznajcie to, co jest najbardziej potrzebne; a w razie wątpliwości zapytajcie. 

Róbcie to, co przynosi radośd waszym bliskim, i skupcie się na tym, co wielbi Pana Boga. Spędźcie ten 

tydzieo, oczyszczając ducha, umysł i ciało… Oczyśdcie swoje serce! 

Tymoteusz, rozważ swoje drogi i czyny, i uwolnij się od zaczynu świata ... Nie oddawaj się swojej 

przyjemności w dni Mojego Szabatu; raczej rób to, co podoba się Temu, który jest z góry, i opieraj się 

temu, który jest z dołu. 

Przestrzegaj świąt i spraw, aby twoje życie szło w tym samym kierunku, ponieważ czyniąc to, czcisz 

Mnie ... Nie martw się szczegółami, raczej skup się na Bożym Zbawieniu, nie potykając się o literę 

prawa ... Rozważ Miłośd Boga, które zostało zademonstrowane przeze Mnie… Pamiętaj o Mojej Pasji. 

Tymoteusz, staraj się zawsze postępowad w Duchu Prawdy i dziękowad bez przerwy; czcij Tego, który 

zapłacił okup, i staraj się zadowolid Tego, który spowodował aby śmierd cię ominęła. A jeśli chodzi o 

obrzędy i ceremonialne symbole świąt, zastanów się nad ich znaczeniem i raduj się z ich wypełnienia, 

bo się dokonało! 

Robienie tych rzeczy nie ma większego znaczenia, ponieważ intencje waszego serca mówią prawdę ... 

Bo naprawdę wam mówię, intencje własnego serca mówią więcej niż ofiara złożona przez wasze ręce. 

Mój synu, jeśli potrzebujesz więcej, wystarczy zapytad; jeśli masz pytania, zapytaj. Czyż nie uczyniłem 

cię prorokiem Najwyższego? Czy nie dałem ci uszu, abyś słyszał Mój głos? Dlatego przedstaw Mi 

wszelkie obawy, a Ja odpowiem zgodnie z Moją wolą. Albowiem rzeczy, które spożywasz dla ciała, nie 

mają większego znaczenia; ucztuj raczej na tym, co jest dobre dla duszy, bo przynosi życie wieczne. 

Rzeczywiście, Pascha się wypełniła! ... Wszyscy są oczyszczeni krwią Baranka, tylu ilu jest gotowych 

aby przyjąd. 

Jednak odnośnie świąt Paoskich mówię wam tę prawdę… Wielu będzie tych, którzy wejdą do 

Królestwa Niebieskiego, którzy nie przestrzegali świąt Paoskich; i wielu pozostanie stojących za 

bramami, którzy obchodzili święta Paoskie. Ci, którzy znajdują się za bramą, pozostają w grzechu, 



ponieważ trwają przy złej woli i jeszcze nie odeszli od niegodziwości; jednak serca pierwszych 

wyborów są pełne szczerości i prawdy. 

Albowiem tam, gdzie są uczynki prawe, są i tacy, którzy psują je przez pychę i złą wolę wobec ludzi; a 

tam, gdzie jest czysta wiedza, są też tacy, którzy kalają ją wśród ludzi; a jednak ignorancja potulnych 

nie jest powodem do obrażenia, ani błąd pokornego nie przyniesie nagany. Albowiem znam serce i 

spoglądam na najgłębsze intencje ... Dlatego obchodźcie święto nie starym zaczynem, ani zaczynem 

złości i niegodziwości, ale przaśnym chlebem szczerości i prawdy, tak jak jest napisane i zgodne z 

Nowym Przymierzem. 

Uważajcie i pamiętajcie Moje nauczanie, strzeżcie się kwasu Faryzeuszów i Saduceuszy, bo do nich 

podobni istnieją do dziś; zmieniły się tylko ich imiona i szaty. Dlatego ponownie mówię: zachowajcie 

święto jako pamięd o Mnie i jako ofiarę dziękczynienia Ojcu w Moje imię. Jednak gdybyście nie mogli, 

nie miałbym tego przeciwko wam. Bo kocham was takimi, jakimi jesteście i znam was takimi, jakimi 

będziecie, ze Mną tam, gdzie ja jestem. 

Tymoteusz, rób co możesz; trzymaj się z dala od grzechu i słuchaj poleceo Ojca. Bo tylko jedna droga 

prowadzi do Ojca – Ja Jestem Tą Drogą! A kto Mnie przyjmuje, ma życie wieczne! Albowiem Ojciec nie 

powiedział: „Kto przestrzega Dni Świętych, ma życie wieczne”… Raczej ten, kto miłuje Syna, ma życie 

wieczne i stara się czcid Tego, który Go posłał; a ten, kto miłuje i czci Syna, również miłuje Ojca, 

przestrzega Jego Przykazao i szanuje Jego ustawy; bo chce zadowolid Ojca, a Ojciec go kocha.  

Dlatego wystawcie swoją miłośd na jaw, ujawnijcie swoje serce przed innymi poprzez wasze działania, 

a na pewno ujrzą Mnie tam mieszkającego ... 

Czcijcie mnie najpierw swoimi drogami, a potem ustami. Jaką wagę dźwigają twoje słowa, jeśli 

najpierw nie uczyniłeś tych rzeczy, które głosisz? 

Bo przez przykład dobry ojciec uczy swoje dzieci, tak jak ja was uczyłem, i będę to nadal czynił… Nawet 

do kooca czasów… Mówi Pan. 


