
V5/1 Pan wyjaśnia… Oczyszczenie i Dzień Pana…  

Wszystkie Religie i Wyznania Zawiodą 

(Oryginalny tytuł… Udoskonalenie i Dzień Pana) 

11 grudnia 2006 r. - Od Pana, naszego Boga i Zbawiciela - Słowo Pana wypowiedziane do Tymoteusza, 

Dla Wszystkich ,Którzy Nazywają Siebie Chrześcijanami, i DlaWwszystkich, Którzy Mają Uszy Do 

Słuchania 

Tak mówi Pan, Bóg wasz, Bóg Izraela ... Zapalił się na was gniew mój, kościoły ludzkie! Albowiem nie 

słuchaliście głosu mego, i słów moich też nie słuchaliście; nie zważacie na słowa dawane Moim 

prorokom dawnym i dzisiejszym. Czy mam wam teraz wynagrodzić za wasze nieposłuszeństwo, po 

prostu dlatego, że jesteście zwani chrześcijanami? 

Moje dzieci, posłałem wielu we własnym imieniu, wkładając Moje słowa do ich ust; a oto wysyłam 

144,000. A wy jednak ich wyszydzacie i odrzucacie, tak prześladujecie ich ze względu na ich słowa… 

Dlatego, nieposłuszne pokolenie, które nazywa się Chrześcijanami, zostajecie poddani wyrafinowaniu i 

przejdziecie przez ogień, nawet ognie Ostatniego Tygodnia; nie będziecie zabrani! Będzie wielkie 

zawodzenie i zgrzytanie zębów. 

I tak się stanie ... Ci, którzy mogliby być pierwsi, będą ostatnimi, a ci, którzy zostali uznani za ostatnich, 

będą pierwsi. Każdy bowiem, kto uważa się za sprawiedliwego, pozostanie. Albowiem nie ma 

sprawiedliwych, ani jednego, ani jednej osoby ani kościoła; wszystko to marność i pycha, udręka 

ducha. 

Albowiem już wam powiedziałem, że wymagam od was pokory, całkowitego opuszczenia waszej woli, 

chodzenia w wierze, całkowitego przebywania w doktrynie Mesjasza. 

Jednak wszyscy wy, ludzie w kościołach, trwacie we własnej doktrynie, chodząc zawsze w religii, a nie 

w wierze. Bo żaden z was nie jest posłuszny Bogu w prawdzie! ... Mówię wam, wszystkie religie 

zawiodą! Nawet jedna nie wytrwa! 

Bowiem Zbawienia Boga nie można nigdzie znaleźć w religiach ludzkich; nie znajdziecie Mnie w żadnej 

denominacji ani w kościele! W ten sposób wszystkie wasze próby trzymania się własnej 

sprawiedliwości są daremne! Wszelka gorzka i przewrotna nauka ludzi będzie spalona w tym Dniu! 

Moje dzieci, Kościół Mesjasza mieszka w Nim i On mieszka w sercach ludzi. To jest gdzie Mój Syn 

odbudował świątynię, która upadła. A wy jednak szukacie spełnienia na zewnątrz w świecie, mieszając 

rzeczy tego świata z rzeczami Bożymi, zanieczyszczając czyste uwielbienie obrzydliwościami pogan; 

całkowicie bezczeszcząc Moje imię i Moją chwałę, gdy nadal segregujecie Moje Słowo, starając się 

utrzymać własną drogę. 

Dlatego bądźcie oddzieleni! Mówi Pan Zastępów, wasz Odkupiciel. Wyjdźcie spośród nich i idźcie za 

Mną! Moi słudzy, nie przynoście ze sobą niczego, bo nie przebywam w żadnym kościele stworzonym 

ludzkimi rękami. 



Dlaczego nie rozumiecie Mojej mowy ?! Bo mówię wam prawdę… Ci, którzy kochają kogoś lub 

cokolwiek na tym świecie bardziej niż Mnie, nie są Mnie godni; a bycie przyjacielem tego świata jest 

wrogością wobec Boga, tak jak jest napisane… Przestańcie tłumić Ducha! 

Czy nie wiecie… że, aby Mnie świętować i czcić, w jakikolwiek sposób sprzeczny z Pismem Świętym, 

jest zbezczeszczeniem Mojego imienia?! A mieszanie czegokolwiek, co wam dałem, z rzeczami 

szatana, jest obrzydliwością! Moje dzieci, wyjdźcie z niej! Nierządnica was oszukała! I chętnie 

popełniacie z nią cudzołóstwo, rozkoszując się wszystkimi jej cudzołóstwami ... 

Dlatego jesteście poddani osądowi, udoskonaleniu w Dniu Pana! Bo Ja was naprawdę skoryguję i 

zdyscyplinuję! Oto, z silną naganą i wyciągniętym ramieniem uniżę was i zburzę wszystkie wasze 

pobielone ściany obrzydliwości! 

Porzuciliście Mnie! Przyłączyliście się do innego; Fałszywy obraz, obrzydliwość, inny Jezus! I drogami 

nierządnicy chodzicie! ... Tak więc muszę podnieść rękę moją przeciwko wam, abyście się upokorzyli, 

abyście zostali złamani na szczycie Kamienia, bo w żaden inny sposób nie wejdziecie w Mój 

odpoczynek ... Umiłowani, jeśli Nie zostawię was do udoskonalenia, z pewnością mówię wam, nigdy 

nie wejdziecie. 

Jesteście bardzo sztywnymi ludźmi o twardych sercach, najbardziej buntowniczym pokoleniem. Bo jak 

napisano, zbliżacie się do Mnie swoimi ustami i czcicie Mnie swoimi wargami, ale wasze serca są 

daleko ode Mnie… Obłudnicy! Komu służycie?! Ten świat i wszystkie jego cudzołóstwa przeciwko 

Bogu?! 

Albo Bóg, w duchu i w Prawdzie, oddzielony od tego świata? Albowiem jak napisano: Nadchodzi dzień 

i już tu jest, kiedy Ojciec otrzyma uwielbienie, którego naprawdę pragnie. Bo tylko z mocą Ducha 

Świętego można czcić Boga takim, jakim On jest naprawdę ... Tak więc pierwsze żniwo będzie 

pokorne, z pokornych; a drugie bogate, rafinowane i pokutujące. 

Żałujcie więc i upokarzajcie się, abyście mogli uciec od tych wszystkich rzeczy, które wkrótce się 

spełnią! Żałujcie, mówię! Żałujcie w duchu i prawdzie, a teraz weźcie swój krzyż i idźcie za Mną! Jeśli 

jednak żałujesz, a potem powrócisz do tych rzeczy, których żałowałeś, starając się nie zmieniać, czy 

twoja pokuta nie stała się nie pokutą? 

Moje dzieci, jeśli przyjdziecie przede Mną żałując  za swoje występki, w których nie przestrzegaliście 

Prawa moralnego Ojca, a potem kontynuujecie swoje przestępstwo, porzucając Prawo, czy nie 

popełniliście jeszcze większego zła? Uczyniliście mnie bowiem autorem grzechu, mówiąc… „Jesteśmy 

w Chrystusie. Jesteśmy wolni od Prawa… Profanacja! 

Dziatki, słuchajcie Mnie… Jesteście wolni od przekleństwa Prawa, ponieważ jesteście naprawdę 

zbawieni przez łaskę, a teraz żyjecie dzięki Mnie. Oto, nawet przez ducha Mego przestrzegacie Prawa. 

I chociaż jesteście teraz wolni od przekleństwa Prawa, które jest śmiercią, w żaden sposób nie 

jesteście wolni aby łamać Prawo. 

 



Czyż nie powiedziałem… „Zostało ci wybaczone; Teraz idź i nie grzesz już więcej ”. Jeśli więc nadal 

będziecie grzeszyć i nie będziecie szukać dróg poprawy, pozostajecie w nie przebaczeniu, okłamując 

Ojca w Moje imię. Nie narodziliście się na nowo w Duchu, bo wszyscy ci, którzy naprawdę żałują, 

otrzymują ducha Mojego, i starają się także chodzić Moimi drogami ... To, umiłowani, jest prawdziwa 

pokuta. 

Szedłem w doskonałym posłuszeństwie z Ojcem, zachowywałem Przykazania, wszystkie, i przez Mój 

przykład, były wypełnione. Dlatego proszę was, jeśli ktoś porzuci Prawo, to jak ma je wypełnić? A jeśli 

ktoś zapomni o Dniu Szabatu, to jak ma zapamiętać, aby go święcić? Czy zapomnieliście Moje słowa, 

gdy powiedziałem… „Nie myślcie, że przyszedłem zniszczyć Prawo lub proroków; Nie przyszedłem 

zniszczyć, ale wypełnić. 

Nie mówię zatem, że będziecie chodzić w doskonałości, bo wiem, że jesteście też ciałem. Raczej 

szczerze starajcie się iść w prawości, dopełniając waszej wiary poprzez posłuszeństwo, otrzymawszy 

darmowy dar, nawet to nowe serce, które wam dałem… 

I za pomocą tego zostaniecie osądzeni, bo Ja przeszukuje serca i umysły, i wiem, czy całkowicie 

nawróciliście się w swoim sercu, nawet w waszych najgłębszych częściach - ten, kto pragnie podobać 

się Ojcu przez wszystkie jego czyny, ten, kto naprawdę mnie kocha. 

Moje dzieci, będę mówił wyraźnie, abyście byli zbawieni… Miłujcie się nawzajem, karmcie ubogich w 

duchu i ciele, napójcie spragnionych i przyodziejcie nagich; Udzielcie pomocy obcemu w potrzebie, 

udajcie się do wdów w ich nieszczęściu, popierajcie sieroty i rozmawiajcie z więźniami, pomóżcie 

chorym… 

Porzućcie wszystkie te święta ludzi, których nienawidzę, przyjmijcie Święte Dni i zdobądźcie mądrość, i 

pamiętajcie o Dniu Szabatu, tak, siódmym dniu, i zachowujcie go świętym ... Bądźcie posłuszni 

wszystkim Przykazaniom Bożym, ponieważ są święte, sprawiedliwe i dobre. Umiłowani, przez Mojego 

ducha zachowacie je, w ten sposób objawiając, że prawdziwie otrzymaliście. 

I słuchajcie tych, których wysyłam. Poznacie ich po owocach i po ich mieczu. Bo oni nie przychodzą, 

aby zawrzeć pokój, ale wojnę w Moich członkach, wielki podział, przesiewanie pszenicy na żniwo… 

Moje dzieci, wyrastacie zbyt blisko chwastów! Jesteście uwikłani! 

Wykorzeniajcie się więc i zostańcie zasadzeni w dobrej ziemi, gdzie ostatnie deszcze są obfite, a 

wszystkie zbiory zbierane są w odpowiednim czasie! Umiłowani, chodźcie ze Mną tak, jak Ja jestem, a 

nie tak, jak byście chcieli Mnie widzieć, a prawdziwie zostaniecie uwolnieni! Albowiem tylko ci, którzy 

we Mnie trwać będą, znajdą wytchnienie, i tylko ci, w których zobaczę siebie, będą zgromadzeni do 

Nieba. 

Moje dzieci, nie zmieniam się; Moje Słowo trwa na wieki… Jestem Panem… I będę miał miłosierdzie, 

nad tym nad którym będę miał miłosierdzie; I ukarzę tego, kogo ukarzę ... A jednak wezwijcie Moje 

imię, w tych ostatnich godzinach ciemności, a zostaniecie uwolnieni ... Oto, ujrzycie aniołów Nieba 

wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego ... Mówi Pan. 


