
V7/39 Pan mówi… SŁUCHAJCIE… Wszystkie Kościoły Ludzi,  

Apostołowie, Proroccy Pasterze i Nauczyciele 

16 lipca 2009 r. - Od Pana, Naszego Boga i Zbawiciela - Słowo Pana wypowiedziane do Tymoteusza, 

dla Wszystkich, Którzy Mają Uszy aby Słyszeć 

Tymoteusz, prosiłeś, a Ja na pewno odpowiem ci ... Co się tyczy tych samozwańczych apostołów, 

proroków, kaznodziejów i nauczycieli, nawet według tych wszystkich przewrotnych doktryn, których 

nienawidzę, które są sprzedawane Mojemu ludowi dla złego zysku . Albowiem błąd kościołów jest 

wielki ponad miarę. 

Oto ich każda tradycja przyszła przede Mną jako straszny smród w Moich nozdrzach, a każda ich 

doktryna atakuje Moje uszy strasznym dźwiękiem! Mówi Pan. Bo wzięli rzeczy Boże w ręce i zepsuli je, 

dążąc do własnych egoistycznych zachcianek i pragnień ... Przygotowane przemówienia, bezprawne 

kazania, herezje przeciwko Bogu i Drodze! 

Używają zwodniczych słów, mówiących kłamstwa i przyjemne rzeczy, fałszywa nadzieja zbudowana na 

obietnicy bogactwa. Oto, psują własne zbory pochlebstwami, a z powodu chciwości ludzie łatwo 

ulegają… 

O próżność i pycha ludzi, którzy nieustannie szukają własnej chwały, prowadzeni przez złego jak ten z 

hakiem w ustach, mówiący do siebie… „Spójrzcie na wszystko, co uczyniłem; Zobaczcie, jak 

przyszedłem mówić w imieniu Najwyższego, zobaczcie, jak stałem się podobny do Niego, „ponieważ 

żądają dziesięciny od ludzi… I tak Droga Prawdy jest bluźniona przez wszystkich, którzy podążają za 

nimi i wspierają ich fałszywą sprawę! 

Dlatego tak mówi Pan… WSZYSCY samozwańczy prorocy zostaną zabici! Wasze zniszczenie przychodzi 

szybko, ciężar, który przynieśliście na własne głowy! Albowiem szybko przychodzę na sąd Mój, 

zstępuję z odpłatą, aby rozebrać was do naga i pochować pod ciężarem wszystkich waszych upadłych 

bogactw! Powalę was i upadniecie na stos, tak jak upadnie na was to, co zbudowaliście za MOJE 

pieniądze! ... 

Czy ktoś stanie się prorokiem za pomocą ludzkich środków ?! Czy głos Wszechmogącego jest czymś, co 

można zdobyć ?! Czy dary Mojego Ducha mogą być osiągnięte przez ludzką moc ?! 

CZY JESTEM TERAZ PODLEGAJĄCYM DZIKIM MĘŻCZYZNOM ?! Tak mówi Pan do proroków ludzi… 

PRZEPOWIADALI ŚCIE KŁAMSTWA, KŁAMSTWA W MOIM WŁASNYM IMIENIU! 

MówiCIE to, co zrodziło się z oszustwa własnego serca! ... Bardzo głupie przedsięwzięcie, próżna rzecz. 

Albowiem wzięliście rzeczy Boże i przekręciliście je dla własnego zysku! Czy będziecie próbować 

ukraść z Mojej chwały, a następnie paradować wokół, jakbyście zostali wysłani przez Boga ?! 

NIE WYSŁAŁEM WAS! ... Zamknijcie usta i bądźcie cicho! Nie otwierajcie ust swoich i nie mówcie 

więcej w imię Moje! ... Upadnijcie ciężko na twarz i ŻAŁUJCIE, a ja może jeszcze się nad wami zmiłuję 

... bo powiadam wam: Mój sąd nie jest bezczynny, a wasze zniszczenie nie drzemie ... Mówi Pan Bóg. 



Gdyż ujrzałem waszą formę, tak spojrzałem na wasze oblicze i widziałem wasze wspaniałe ubrania i 

wszelką luksusowo wykonaną odzież, wszystkie te drogie ozdoby, którymi się zdobicie. Znam 

wszystkie wasze iluzje wielkości i to, jak prowadzicie Mój lud przez fałszywe wróżbiarstwo, 

wyprowadzone z przewrotnego serca człowieka… I och, jak ci w kościołach uwielbiają to mieć. 

Kościoły ludzkie, ufajcie zwodniczym słowom bezskutecznie, bo tak mówi Pan… Wszystkie wasze 

portrety zostaną zniszczone i bedą zbierały rdzę! Wasze budynki kościelne zostaną zburzone i 

zmiecione! Nawet wasze ubranie zostaną zabrane! ... I wszyscy pozostaniecie nadzy i spustoszeni w 

Dniu gniewu Pana! 

Słuchajcie Mnie teraz, wszystkie narody, które nazywają siebie Moim własnym imieniem, Imieniem 

które dałem Mojemu Synwi… Żaden prorok Pana nie otrzyma żadnej zapłaty za swoje usługi; nie 

przyjmie też daru ani zysku z Mojego Słowa. Nie pozwoli też, aby chwała lub sława jakiegokolwiek 

rodzaju, ofiarowana na jego rachunek, się ostała; raczej ostro ich upomni. Ja jestem Panem… Bo tak 

jak On dowolnie przyjął, tak będzie dowolnie dawał. 

Tak, nawet wszyscy wy, nauczyciele, pastorzy, kaznodzieje, duchowni i kapłani, którzy otrzymują 

dziesięcinę i przyjmują pochwałę od ludzi, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności; oto będzie 

wymagane od ciebie w Dniu ... Czy będziesz czerpać zyski z tego, co zaoferowałem jako darmowy 

prezent? Czy powinieneś wznieść się przez fałszywą chwałę i nadużywać mocy Mojego Słowa, dla 

złego zysku? 

Owszem, w tym zysk jest, zgodnie z bogactwem łaski i zbawienia, które obfituje w miłości, dając 

obfitość wiecznego bogactwa, którym jest życie w Mojej obecności i Mojej radości na zawsze, dla 

wszystkich, którzy przyjmują Moje Słowo i żyją nim. A jednak ci, którzy używają Mojego Słowa, aby 

czerpać zyski ze środków pieniężnych, zostaną wyrzuceni i pozostaną w dolinie, chodząc przez gęstą 

ciemność, aż śmierć przyjdzie, aby się o nich upomnieć. JESTEM PANEM. 

Dlatego, tylko prawdziwie posłani i mianowani przeze Mnie będą zaopatrzeni. Albowiem ci czekają na 

Pana i idą, gdziekolwiek ich posyłam, nie zabierając ze sobą nic; i sam Pan pójdzie przed nimi, pójdzie 

obok nich i zamieszka wśród nich, pozostając zawsze ich tylną strażą… Ich pasterzem, ich 

wystarczalnością… Wszystkim. 

Dlatego, mówi Pan do Swoich ludzi, którzy nie są Jego ludem… Jesteście swoimi! Próbowaliście 

odtworzyć Mnie na swój własny obraz, nawet na obraz świata!… PROFANACJA! Bo żaden prorok Boży 

nie porzuci Mojego Słowa, lecz obejmje zarówno poprzedni, jak i ten późniejszy, ani też żaden mąż 

Boży nie zapomni Moich przykazań. 

Albowiem Moi prorocy są posłuszni Mojemu głosowi i zachowują Mój ładunek… Przestrzegają Moich 

Przykazań i Moich ustaw, i pamiętają Moje święte dni. Nawet podtrzymywać je słowem i czynem, 

uznając je za radość, nawet na czyste świadectwo posłuszeństwa w miłości… 

Mój obraz, Syn, pokazany w nich i przez nich, ponieważ On jest doskonałym odbiciem Ojca… A ci, 

którzy naprawdę Go znają, kochają Go i idą Jego drogami. 



Dlatego,niech będzie to powiedziane i niech wyruszy od tego dnia, w słuchaniu ludzi, bez względu na 

to czy usłyszą, czy też się powstrzymają, bo to się stanie i stanie się tak, jak to powiedziałem, tak jak 

teraz ogłaszam: Żaden autorytet, czy to samozwańczy apostoł, prorok, nauczyciel, pastor, kaznodzieja, 

duchowny czy kapłan, jak oni są nazywani między ludźmi, który również porzuci Moje Prawo Moralne 

w imię Mojego Syna, aby uczynić Go autorem grzechu, aby za pomocą tego chętnie mieszkać w 

bezprawiu, ucieknie od sądu Dnia Pańskiego. 

Albowiem święci Najwyższego są tymi, którzy przestrzegają Moich przykazań i pamiętają Moje 

Szabaty, i niosą w sobie Chrystusa ... aż do czystego świadectwa w Jego imieniu, w miłości. 

Ponownie powiadam wam: żaden przywódca wśród kościołów ludzi, który opuszcza Szabat, nawet 

siódmy dzień, który Ja sam poświęciłem od początku, ucieknie od Dnia Pańskiego; udoskonalenie 

będzie ich towarzyszem. I żaden przywódca wśród kościołów, który obejmuje wszystkie te święta 

ludzi, których nienawidzę, w jakikolwiek sposób ucieknie od Dnia  Pańskiej furii … Pamiętajcie o Moich 

Świętych Dniach, bo w nich zaczniecie poznawać umysł Boga i chwałę Jego zbawienia w Chrystusie. 

I Żaden przywódca wśród kościołów ludzi, którzy nauczają doktryny o piekle i wiecznych mękach, w 

jakikolwiek sposób zostanie zebrany; i nikt, kto przyjmie to nauczanie, nie ucieknie, bo ich nie znam, 

ani w nich nie przebywam. I NIE JEDEN, kto przychodzi, wypowiadając się przeciwko temu Słowu lub 

Moim prorokom, by ukamienować ich słowem i czynem, oczerniać ich, pluć na nich, uderzać w nich, 

by przynosić choćby jedno oskarżenie przeciwko nim, czy to jest otwarte lub w tajemnicy, w 

jakikolwiek sposób ucieknie od Dnia Pańskiego, z wyjątkiem śmierci lub męczeństwa!… 

Śmierć tym, którzy odmawiają pokuty i nie przestają potrząsać pięściami na Boga i Jego wybranych; i 

męczeństwo dla tych, którzy pokutują po tym czasie, ze szczerym i pełnym skruchy sercem nad 

wszystkim, co uczynili przeciwko Bogu i Jego prorokom. 

Bo mówię wam prawdę, ani wiek ani płeć ich nie wyzwoli, bo Pan, wasz Bóg, nie ma względu na 

osoby; Znam wasze serca. Bo tak jak Ja jestem, mówi Pan, tak Ja będę; i jak zawsze to robiłem, tak też 

będę to czynił ponownie, nawet wśród tego nowoczesnego i przewrotnego pokolenia. 

Moje dzieci, o ile nie wezwiecie imienia Syna, w prawdziwej pokucie, ze szczerym wyrzutem sumienia 

w waszych sercach… Złamane naczynie na szczycie tego samego Kamienia, zwane Cudownym 

Doradcą, Potężny Bóg i Wieczny Ojciec, ImmanuEl… Nie uciekniecie. 

Nawróćcie się więc i uciekajcie do swego Zbawiciela! Uciekajcie z tych wszystkich kościołów ludzi i 

wszystkich ich samozwańczych apostołów, proroków i nauczycieli! Biegnijcie do YahuShua, którego 

nazywacie Chrystusem i Jezusem! Bo On sam jest waszą nadzieją i waszą tarczą… Wasza jedyna 

ucieczka. 

Bo tylko przez Niego wejdziesz do chwały, pozostając w radości Ojca! ... Bo bojaźń przed YaHuWaH 

jest rzeczywiście początkiem mądrości, a wiedza otrzymana od Świętego to zrozumienie ... 



Przetoż trwajcie w Nim, i wy Mnie też macie! Pozostańcie jednak w świecie, a będziecie także zbierać 

nagrodę świata… SĄD I KARA… DZIEŃ PANA! Bo będę uwielbiony, mówi Pan Bóg Zastępów, a imię 

moje rozbrzmiewać będzie na całej ziemi! 


