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Tak mówi Pan… Umiłowani, zanim odejdziecie od Mojego stołu, przedstawiam to wam do 

rozważenia… Skąd pochodzi wasza wiara i jakimi środkami została stworzona?… Nie bądźcie szybcy 

aby odpowiedzied ale to rozważcie. 

Gdyż mówię wam prawdę, nie jestem autorem waszej wiary, ani wasza wiara nie zaczęła się ode 

Mnie. Tak więc nie przyszedłem, aby zwiększyd waszą wiarę, nie wypowiedziałem wszystkich tych 

listów, aby potwierdzid to, co już macie, nie, przyszedłem zburzyd i zastąpid ... 

Umiłowani, wzywam was z tego, do czego przywykliście, abyście byli oddzieleni od tego, co do tej pory 

było autorem waszych wierzeo. Dla niektórych z was wasza wiara zaczęła się w kościołach ludzkich, a 

dla innych została uformowana i ukształtowana przez świat, ale dla większości z was była to 

kombinacja dwóch… Dlatego wzywam was, abyście teraz spojrzeli większymi oczami, nawet oczami 

takimi jak Moje. 

Gdyż mówię wam prawdę, wasza wiara jest przeciwko Mnie, tak jak kościoły ludzkie i ten świat są 

przeciwko Mnie, bezustannie zanieczyszczając Moje Imię i Moją Chwałę ... Tak jak miłośd świata 

pozostaje wrogością wobec Boga. 

Dlatego wylałem Ducha Mojego na wszystkie ciała w tych dniach ostatecznych i przez Moich proroków 

przemówiłem. Deklarowałem to nawet mnóstwem słów. 

I tak to powtarzam znowu… „Zburzę, wykorzenię i zniszczę. Dostarcz, odbuduj i przywród … Podnieś, 

by uczynid z nich jednośd. „Moje dzieci, wiara, którą otrzymaliście z tego świata, w ogóle nie jest 

przydatna; jest skorumpowana i martwa. 

Ale Ja dam wam żywą wiarę! ... Zaufanie, które nie pochodzi od świata ani od kościołów, zaufanie od 

Boga i otrzymane tylko we Mnie, wiara zbudowana na Mojej miłości i pełnej akceptacji Mojej ofiary ... 

Prawdziwa wiedza w Umiłowanym i zrozumienie, że JESTEM KIM JESTEM i nie ma nikogo takiego jak 

Ja. 

W ten sposób wezwałem Mój lud, aby wyszli spośród nich i byli oddzielni ... I byli połączeni do MNIE! 

Lud oddzielony na Moje Imię, lud, który przestrzega Przykazao i nie przestaje świadczyd o Mojej 

chwale ... Lud czystej i nieskalanej wiary ... Mówi Pan. 


