
V1/17 Pan mówi… Jestem Obroocą Tych, Którzy Zostali Odrzuceni w Gorzkiej 

Ignorancji 

20 października 2004 r. - Od Pana, naszego Boga i Zbawiciela - Słowo Pana wypowiedziane do 

Tymoteusza, do Jego żony i do wszystkich, którzy mają uszy do słuchania. 

Pytanie zadane przez Tymoteusza, dotyczące jego żony ... Panie, czy powinna napisad list o aborcji do 

przyjaciół i rodziny? 

[Pan odpowiedział] 

Napisz te słowa, Tymoteuszu, dla swojej żony ... Umiłowani, wasze cele są zarówno godne podziwu, 

jak i prawe i silne w wierze. W tym czcicie Mnie, ponieważ te rzeczy mocno obciążają Moje serce.  

Tak więc do tych narodów i ludów, które uderzają w Moje drogocenne stworzenia, Moje same dary 

dla mężczyzn i kobiet, mówię… 

Was również abortuję i uderzę! Oto skrócę wasze życie! ” 
Bo jak powiedział Syn Człowieczy, tak też będzie… Lepiej byłoby, gdyby nosili kamieo młyoski na szyi i 

ginęli w głębinach morskich, niż mieli cierpied Mój gniew z powodu tych małych! 

Dlatego wzywam tych, których wina wznosi się do Nieba, aby pokutowali całym swoim sercem, aby 

pokutowali w worze i popiele, i im również wybaczę zgodnie z Nowym Przymierzem, które zawarłem z 

ludźmi, przez krew Baranka. 

A więc świed, o dziecko Syjonu; nie ustępuj! Broocie bezradnych, mówcie w imieniu tych, którzy nie 

mają głosu, i podtrzymujcie sprawę tych, którzy są jeszcze niewidoczni! Gdyż to ja je uformowałem, to 

ja spowodowałem aby byli! 

Gdyż mówię wam prawdę, ci maluczcy znają już Królestwo Niebieskie i powrócą z Królem w 

wyznaczonym czasie… Albowiem Królestwo Boże należy do wszystkich takich jak oni, mówi Pan. 

Niech będzie błogosławione imię Tego, który jest, i był, i jest na zawsze, Opiekunem i Obroocą tych, 

którzy zostali odrzuceni w gorzkiej ignorancji! 

Pytanie zadane przez Tymoteusza dla jego żony… Panie, co powinna zawrzed w liście? 

[Pan odpowiedział] 

Umiłowani, czyocie wszystko, co powiedzieliście, i wyraźnie przekażcie Przykazanie, mówiąc: „NIE 

ZABIJAJ!”. Dołącz także słowa Syna Człowieczego dotyczące najmłodszych, jak uczyniłem ich 

niewinnymi i nienagannymi, darami od Boga. Bo mówię wam prawdę, dzieo nadchodzi szybko, 

niezależnie od tego, czy wierzą, czy nie, kiedy wszyscy muszą stanąd przed sądem za swoje złe czyny… 

ŻYCIE JEST, przed samą koncepcją! Mówi Pan. 


