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Mój Narodzie Wybrany Przyjdz i Przynieś ze Sobą Pełnię Wszystkich Narodów 

8 stycznia 2006 r. - Od Pana, naszego Boga i Zbawiciela - Słowo Pana wypowiedziane do Tymoteusza, 

dla wszystkich, którzy mają uszy do słuchania 

Och, moje szczerze umiłowane dzieci, szukajcie Mnie ... A ci, którzy tego nie zrobili, wkrótce będą 

szukad i wzywad Moje imię przez Tego, którego im posłałem. Do reszty, będą wzywad góry, aby na 

nich spadły i ukryją się przed Moim obliczem i Jego, który jest jak błyskawica. 

W Nim będziecie chwalebni… Albowiem Jego chwała zajaśnieje w sercach tych, którzy chcą żyd w Jego 

chwale, bo Ja uwielbiłem Go na wieki, czyniąc kres grzechu i śmierci, dla tych, którzy przyjmują Jego 

łaskę , Uwielbiłem na wieki wieków ... od śmierci do życia ... Przez Jego krew zostałeś ocalony ... 

Amen. 

Wielu Go odrzuciło i porzuciło, popadając w pokusę i głupotę, nie otwierając się przed nimi. 

Zasłona została zdjęta, a przegroda rozdarła się na dwoje, od góry do dołu… Otwierając drogę 

wszystkim, którzy pragną, aby pili od Tego, który jest Wodą Życia, będąc oczyszczonym, aby mogli 

stanąd pośród Świętego Miejsca. 

Przyjdź, Mój wybrany ludu, i przynieś ze sobą pełnię wszystkich ziem i narodów ... Wejdź do nich i 

otrzymaj Moją radośd ... Nikt nie jest opuszczony, wszyscy są mile widziani. 

Ci, którzy nie przyjdą, porzucili własne życie, nie akceptując, że Bóg, ich Ojciec, postawił się na ołtarzu 

za pośrednictwem swego Syna… 

Dlatego razem byliśmy złamani, biczowani, ukrzyżowani i przekłuci za wasze przestępstwa, Sami nie 

mając żadnego towarzystwa ani udziału w przestępstwie ... Syn jest we Mnie, a Ja w Nim. 

Wy, dzieci tej ziemi, stoicie i żyjecie trochę niżej niż anioły, wykonane delikatnie w ciele i krwi. Ja Żyję 

wiecznie, wysoko ponad niebiosami, czyniąc wszystko, co zostało stworzone i znając wszystko, co jest 

znane. 

A jednak z miłości stałem się takim, jakim jesteście w ciele, abyście mogli stad się jak Ten, którego 

wam posłałem, w chwale i życiu wiecznym ... Całkowicie wolny od grzechu i wykroczenia, otrzymujący 

zrozumienie przez Mego Ducha, kooczący tajemnicę jaką jest Bóg, i przejście do poznania miłości 

poprzez akceptację i zrozumienie, że rzeczywiście JA JESTEM, KIM JESTEM, i tylko Ja jestem Bogiem. 

I On, Mój Jednorodzony, jest jedyną drogą do Mnie, gdzie będziesz trwad w radości, na wieki, a nawet 

na zawsze ... Wszystkie łzy znikną z twoich policzków. 


